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ـكشرـق وتدير 

 الَمةُ والسالوالص, ق اِإلنساَن يف أحسنِ تقوِميد ِهللا الذي خلاحلـم
 بإحسان إِىل موعلَى آله وصحبِه والـتابِعني لَه, ى سيدنا حممدعلَ
  : ـدوبع, م الدينِ يـو

ناِء على اهللا ا البحث بِالشكر اجلزيلِ والثـدأ هذفإِنه يسرنِي أَن أَب
 شريعة يقه يل أَن أَتعـلَّمفوتو, سـالَمِإللي ل هتعز وجلَّ على هداي

غي تبتواضع املُـملَ املُوأَن أجنز هذا الع, رآنقولغـةَ ال, مـالَاِإلس
إِنَّ من مقتضى الوفاَِء أَن أقَدم جزِيلَ شكرِي  مث. كَـرِميِمنه وجـه ال

نِي على إِجنَاز هذا البحث بِأَي صورة  أَعاَنواحترامي إِلَى كلِّ من
وجِيهاَتهِم  األساتذة الكرام لتوالَ سيما, ـيةً أَو ماديةكَانت علم
وباألخص املشرف العزيز الدكتور غفور الدين , ادفَةونصاَئحهِم اهلَ

عـملِ عبد املطلب الذي كَانَ لَه فَضلٌ عظيم في إِنجازِ هذاَ ال
 أَن يجزِيه عـني خري -  سبحانه وتعالَى-فَأَسـأَل اَهللا , صلخامل

نَ فار والعـررفَـع أَجزلَ الشك أَوالَ يسعينِ هنا إِالَّ أَن. اجلَـزاِء
الذي ساعدين , ى رئيس جامعة بروناي دارِ السالمـروف إِلَبِاملَع

وأَسـأَلُ اَهللا لَه , بتخفيض رسوم اجلامعة خالل مرحلة املاجستري
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ـدم جبزيل الشكر إِلَى أسريت وتنِي أَيضا أَن أتقالَيفو .العفو والعافية
أدعو اهللا أن , اليت دعت را ليساعدين يف إجناز هذا العمل النفيس

كما أنين أود أن أقدم الشكر , جيزيها خري اجلزاء وأن يدخلها اجلنة
ابة الَّذي أَرشدنِي إِىل الكت, دكتور صابر أمحد طهإىل فَضيلَة األستاذ ال
َ أَن يثيبه علَى ذَلك في - جلَّ وعال -عو اَهللا  أَدو, ىف هذا املوضوع

ويطيب لي أَنْ  . والعمل بِهي العلم فوأَن يجعلىن مثـله, الدارينِ
 رب العاملَِني أَن يجعل ثَواب هذا أطوي هذه الصفْحةَ بِالتـضرعِ إِلَى

ناجلهدـومٍ الَ يي يى فاتسنح يزاني مونَ  فـنالَ بالٌ وم ـيهف ـفَع
  . إِالَّ من أَتى اَهللا بِقَلْبٍ سـليمٍ
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صـلَخاَلْم  

 يف  واحلركات التبشرييةاألديـان
  كوسوفا

  فهيم جعفر دراغوشا
 واحلركات يتناول هذا البحث موضوعات عديدة عن األديان

. كما أَنـه يتناول تعريفا موجزا ذه البلدة,  كوسوفا يفالتبشريية
  تفقد تعرض, وقد بيـنت يف التمهيد حال كوسوفا عرب العـصور

واسـتعمرت من قبل دول ,  كوسوفا حلروب عديدةمجهورية
 عن التعريف بكوسوفا وعن األديان واملعـتقدات مث حتدثت, خمتلفة
 الفصل األول حتدثت عن ويف. وكذلك دخول اإلسالم إليها, فيها

وذكرت األسباب اليت أدت إىل وصوهلا إىل , اليهودية يف كوسوفا
كما أنين أشرت إىل , منطقة البلقان عامة وإىل كوسوفا خاصة

العالقات بني اليهود وألبان كوسوفا واجلهود البارزة اليت بذلت من 
وقَد قمت , لعاملية الثانيةأهل البلد إلنقاذهم من النازيني يف احلرب ا

لِ الثاين حتدثت عن وفي الفَـص. ديان على حسب تارخيهايبِ األبِترت
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وكان الفصل عبارة عن تاريخ دخوهلا إىل , النصرانية يف كوسوفا
أَما بالنسبة للفصل الثالث وهو فرقة شهود يهوه يف . كوسوفا
لقد حتدثت فيه عن تعريفها العام ذاكرا أتباعها وجهودها . كوسوفا
مث كان تركيزى عن نشاطاا التنصريية يف كوسوفا ذاكرا , لعامليف ا

احلقائق الدالة على أم يشترون نفوس املسلمني الفقراء واملساكني 
واختتمت الفصل بذكر , ومنح فرصة العمل خارج البلد, بأمواهلم

أثرها وخطورا يف كوسوفا كما أنين أشرت إىل سلبياا جتاه الشعب 
تحدثْت فيه عنِ , الفصل الرابع وهو آخر الفُصولِويف . الكوسويف

ودخوله إىل منطقة البلقان رادا على أقوال , اإلسالم يف كوسوفا
املؤرخني املعاصرين الذين يدعون أن اإلسالم انتشر يف األراضي 

ويف , كما أنين ذكرت جهود املسلمني وأنشطتهم, البلقانية بالسيف
ات اليت واجهها مسلمو كوسوفا يف املاضى األخري ذكرت التحدي

واختتمت بحثي بذكر أََهم النـتائج الىت توصلت إليها من . واحلاضر
مع تقديـمِ املالحق اليت سوف تعني القارئ على زيادة , البحث

وأنشطتها يف , املَعلومات الالزمة عن األديان السماوية والوضعية
 .كوسوفا
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  تـقْرِيظٌ

ع على هذا البحث الذي  لي أَن أُطَل– عز وجلَّ – لَقد قَيض اهللا
 ث "األديان واحلركات التبشريية يف كوسوفا"بِعـنواناحلبيم هِفَ" ل

بنعفَ جاغُر درل , "اوشناوتفَلَم ي ابِهي بف يددحثٌ جر بو يعتبهو
الَ سيما , بل باحثنا هذَاكَاتب معاصر الكتابة عن هذه احلركَات قَ

 ودراية فَهو كوسوفي النشأَة ـثب الباحث يكـتب عن كَوأَنّ
والباَحث قَد بذَل جهدا مشكورا وصاغَ بحثَه بِلغة رصينة , واحلَالِ

 وواضحة يعجِز الكَثريونَ في ظُروفه أَن يكـتبوا مثل هذاَ البحث
القَيقدي محث فاَء البقَد جو ةمة ومتهيد, ممتاخول وفُص ةعأَربو 

  . ومالَحق
 ثحى البدم هتابتك افدن أَها عيهثَ فدحت ةُ فَقَدما املُقَدأَم

ةابتي الكف لَيهع دمعتي اجِ الَّذهاملَني . وفالتمهيدوفرثُ  عالباَح 
بِبلدته كُوسوفاَ بادئاً بِاسمها ثُم بِموقعها اجلُغرافي وكَذَلك اَألدياَنَ 

  .عرب العصور
 معرفاً بِها ذَاكراً اليهودية تحدثَ الباَحثُ عن األولوفي الفَصلِ 

ضي   البلقان وأسباب تسرا إىل األرا دخول اليهودية إىل منطقة
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عالقة اليهود  وعن مدى وخاصة عن اليهودية يف كوسوفا, البلقانية
  .الشعب الكوسويفب

تاريخ دخول النصرانية يف  وتحدثَ فيه عنِ الثاينثُم جاَء الفَصلُ 
دور الكنائس والقساوسة يف كوسوفا للقضاء على مسلمي كوسوفا و
    .صارىعالقة املسلمني بالن مث أشار  إىل كوسوفا

معرفاً   الثالث حتدث الباحث عن فرقة شهود يهوهوفي الفَصلِ
 مث قام الباحث , وفاأنشطتها يف كوس  وذه الفرقةالتعريف العام

  .وخطورا ويفبذكر سلبياا جتاه الشعب الكوس
دخول اإلسالم يف اَألخريِ تحدث الباحث عن ويف الفصل 

وكذلك تكلّم , هذه اجلمهوريةة يف النشاطات اإلسالمي وكوسوفا
  .التحديات اليت يواجهها مسلمو كوسوفاعن 

  .مثَّ جاءت اخلَاتمة وقَد ضمنها أَهم النـتائج والتوصـيات
وبِما أَنَّ رِسالَتنا جميعا كَأمة إِسالَمية هي تبليغ الدعوة اِإلسالَمية 

 طَاقَـته ويعـتبر هذَا البحثُ هو وسيلَة من وسائلِ  على حسبِكُلّ
  .الدعوة اِإلسالَمـية املُعاصرة

ونـفع اُهللا بِبحثه القَارِئني , جزى اهللا الكَاتب خري اجلَزاء
نيثالباَحو ,قَرِيب يعمس ـهإن. 
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ـكْدتابِور صأَر حد طَمهحد مم  

 رِهزة اَألعامج/ ة راهالقَ بِةيـمالَسِإل اةوع الدةيـلكُ بِكارِش املُذُتاَساُأل
رِالشيف  

وعضوه ئَـيباَة كرـماجلَء بِماَلَ الععيةالش رـعية  
ورئيس مجلس ادارة مماَِإلد اجِسم علبِي ى طَبِ أَنبالبِاجل ةـيز.   
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  دمةــاملق

رف األنبياءـوالصالة والسالم على أش,  العاملنياحلمد هللا رب ,
 ومن تبعه ,لى آله وصحبهـسيدنا ونبينا حممد وع, واملرسلني

  , نـبإحسان إىل يوم الدي
  : دـوبع

 اليوم يعيشون يف غفلة عن أعدائهم من اليهود فإن املسلمني
 بأن أكتب هذا – عز وجل – اهللا وقد وفقىن, والنصارى وسائر امللل

وذلك خدمة ملسلمي كوسوفا " األديان يف كوسوفا: "البحث بعنوان
 مجهوريةكما أنه سيكشف للعامل اإلسالمي قضية املسلمني يف 

هذا ويف هذا البحث سيكون تركيز الباحث عن األديان يف . كوسوفا
سلمني يف جنوب وهذا اإلقليم يـعد من أكرب األقاليم عدداً بامل, البلد

عاشت ,  أن كوسوفا والبالد ااورة يقيناونعلم. شرق أوروبا
تطبيق بوهذا النظام مل يكن يسمح .  الشيوعيةقبضةسنوات عديدة يف 

األديان تسترد ويف السنوات األخرية بدأت , شعائر األديان وقوانينها
ري  ازداد تأث النظام الشيوعي ايارإال أن اجلديد بعد, سيطرا
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 وخاصة مع ازدياد, الديانات غري اإلسالمية يف كوسوفا اإلسالمي
  .اإلقتصادية يف هذه املنطقةواإلجتماعية و, املشاكل السياسية

وسيل الدم يف , وجيدر بالذكر أن املشاكل السياسية واحلروب
 احلروبو.  هو الدينوراءه سبب األولال, كوسوفا ويف العامل كله

 احلركات يف دخول ساعدتني والصرب وقعت بني الكوسوفياليت 
 مساعدة اهليئات التنصرييةوال ننكر.  يف كوسوفاالتنصريية وغريها

 , والدراسة للعمل البلدخارج  وإرساهلم ,واحملتاجني,  األيتامعلى
 العامل ةهذه مأسا. لكن كل ذلك كان يستهدف التنصري والتغريبو

عظم الذين يصبحون  وم,- شرقا وغربا -منها عاين ي اليتاإلسالمي 
  .  الفقراء واملساكنيفريسة هذه احلركات التنصريية من

إنين أرى من املفيد أن أبني للقارئ الكرمي تاريخ األديان عرب 
 مروا ألبان كوسوفا أن  القارئحىت يفهم,  يف كوسوفاالعصور

 دخلوا يف اإلسالم بعد إىل أن , عديدة يف القرون املاضية دينيةراحلمب
اخلامس عشر امليالدي على الرغم من  العثمانية يف القرن حاتوالفت

وجدها أهل كوسوفا احلرية التامة اليت إن  .وصول اإلسالم قبل ذلك
 .يف اخلالفة العثمانية كانت السبب الرئيسى يف انتشار اإلسالم بينهم

دون , لذا نرى أن اعتناقهم اإلسالم كان أفواجا وبقبول حسن
  . إليه بعض املؤرخنييف كما يذهبساستخدام ال
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لبان املسلمني  األبنيمنذ ذلك احلني تفرق الشعب الكوسويف 
أما , أشرت إليه وقع يف القرون الوسطىكل ما . لبان النصارىواأل

 فإن أسباا ,يف الوقت الراهنهدها اظهور األديان الوضعية اليت نش
سنة وخاصة   يف القرن األخرييف كوسوفااإلضطهاد الصريب تعود إىل 
 دخلت فيها مؤسسات وبعد أن انتهت احلرب, م1999-1998

ما , والطرق, واملستشفيات,  بناء البيوتوخدمتها يف .تبشريية كثرية
ونواياهم تظهر مبجرد ما استقروا , إذ بدأت أهدافهم كانت حبا فيهم
  . يف كوسوفا
 . قوم بشرح كل ذلك يف هذا البحث فيما بعدأسوف 

  ملوضوعسبب اختيار ا: أوالً

  :تيةاآلذا املوضوع لألسباب ـ هاخترتقد 
 قد ت كوسوفا كانمجهوريةأنْ يسجل يف رؤوس املسلمني أن  .1

قد  وبالفعل, ملسح هويتهم اإلسالميةدمرته القوات الصربية 
 . عند كثري من املسلمني الغرية الدينية واهلمةماتت 

ني مبا  املسلم تعريف أدت إىل عدم اليتوالكتابة, قلة التأليف .2
فأرى من املفيد أن أقوم ذه العملية .  يف حياتنا اليوميةحيدث
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بل ,  أن أصحاب األديان األخرى ال ينامونئحىت يعلم القار
  .معظم أقطار كوسوفاأنشطتهم وصلت إىل 

فرصة وجودى يف هذه السلطنة اإلسالمية كانت تفرض علي  .3
 يف أن أعرف إلخواىن املسلمني عن اإلسالم واملسلمني

 .كوسوفا

إظهار مواقف املسلمني يف كوسوفا يف قضية إنقاذ اليهود أثناء  .4
 .احلرب العاملية الثانية من أيدى النازيني

أن كوسوفا تـعد أكرب بلد يف أوروبا عدداً : وأخرياً .5
 من اإلمكانيات املالية أن ولعالَم الغريب حياول مبا له, باملسلمني

قوم بإدخال األراء الفاسدة عن يف  بني املسلمنينشر النصرانيةي
ل ولذا أَود أن أخرب القارئ الكرمي عن كيفية دخو, اإلسالم

 .ه اجلمهوريةهذه التعاليم إىل هذ

  :أَهـداف البحث: ثاَنِـياً

وذلك ,  من هذا البحث أن أشري إىل ذكر األهداف الرئيسةوميكىن
  :كاآليت
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الحتفاظ ومعانام يف ااملسلمني مبسلمي كوسوفا تعريف  .1
يتهم الدينيةو . 

 يف هذه اجلمهورية املنتشرة  باألديان العامل اإلسالميتعريف .2
 .احلديثة

الكشف عن األسباب والدوافع اليت أدت إىل وجود هذه  .3
 .سالماإلباألديان مع أن أغلبية سكان كوسوفا يدينون 

  :منهج البحث: ثاَلـثاً

  :يقوم منهج البحث على أسلوبني
مراجعة الكتب والدراسات ذلك من خالل املنهج الوصفي و .1

  .والبانية, إجنليزية,  عربية:املختلفة
 .املنهج التارخيي .2

  :اَلدراسات السابقة

هناك جمموعة كبرية من الدراسات القدمية واحلديثة اليت ناقشت 
 أن بعضها قد ناقش املوضوع بشكل توقد وجد, موضوع األديان

 مل إال أنىن,  كمبحث جانيبإليهاوبعضها اآلخر قد تطرق , واضح
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,  كاملة يف كوسوفاجد دراسة مباشرة تناولت موضوع األديانأ
 ومن أبرز الدراسات السابقة , يف هذا املوضوعكتابةولذلك آثرت ال

  :ما يلي
 الدكتور رجب يشار بويا: لمؤلفل, "األلبانيون واإلسالم" §

ب و يشتمل هذا الكتا,  باللغة العربية)مفيت كوسوفا سابقا(
 وعاداتـهم ديانتهموأصلهم و, على الـمعلومات عن األلبان

  .وإسالمهم, وتقاليدهم
مفيت ( للدكتور رجب يشار بويا, "املسلمـون يف يوغسالفيا" §

  علىيـحتوي هذا الكتاب,  باللغة العربية)كوسوفا سابقا
 .معلومات عن الـمسلمني يف يوغسالفيا سابقاً

  خ األديان تاري–األرثوذوكسية عند االلـبان  §
(Ortodoksizmi te Shqiptarët – Historia e 

Religjioneve) , لمؤلف كاىن نسيمى باللغة االلبانيـةل. 

 ,Feja ("والعرف اإلسالمي عند األلبان, والثقافة, الدين" §

kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët( ,
 . أصدره االتـحاد اإلسالمي يف كوسوفا باللغة األلبانية
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-Islami në trojet iliro( "اإلسالم يف األراضي األلبانية" §

shqiptare( , للمؤلف الشهري األستاذ نـجات إبراهيم
  .باللغة األلبانية

مـجموعة الدراسات واألبـحاث حول إنتشار اإلسالم عند " §
 Permbledhje Studimesh Rreth)"اآللبان

Perhapjes së Islamit ndër shqiptarët)لـمجموعة  
  . باللغة األلبانيةمن الـمؤلفني

 Kosova nëpër vite, Avni("كوسوفا عرب السنني" §

Kastrati( ,باللغة األلبانية, للمؤلف عوين كسترايت ,
مهمة عن تـحتوي صفحاته على معلومات 

 ).2006(كوسوفا

 ditët e luftës në 100("أيام احلرب الـمائة يف كوسوفا" §

Kosovë( .مونه وحمتوياته تاريخ مض, باللغة األلبانية
 . احلواديث أثناء احلرب

 Ditar)" "اليوميات االجتماعية للحرب يف كوسوفا" §
Sociologjiko-Esejistik i luftës në Kosovë) .

  . باللغة األلبانية
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 Noel(نويل مالكوم :  للمؤلف"تاريخ قصري: كوسوفا" §

Malcolm, Kosovo A Short History ( باللغة
  . اإلنكليزية

§ (Religion And Kosova’s Cultural Monuments 
By Ministry of Culture, Youth, Sports, and 

Non Resident Affairs of Kosova) 
§ (Balkans Program ANNUAL REPORT 2006 

* Bosnia And Herzegovina * Croatia * 
Kosova  

رجعت إىل بعض " األديان يف كوسوفا"وخالل كتابة هذا البحث 
 والـمجالت سواء كانت باللغة اآللبانية أو اإلنكليزية أو ،الصحف
  ".املعرفة اإلسالمية"وخاصة الة الشهرية املسمى , العربية

  املخطط اهليكلي للبحث

,   فصولأربعةو, وتـمهيد, توزعت مادة البحث على مقدمة
وقد رتبت فصول البحث , ، وِفْق التقسيم املنهجي التايلوخاتـمة
  .ن على حسب وجودها التارخييلذكر األديا
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 كوسوفا وموقعها اجلغرايف وتاريخ األديـان عرب :تـمهيد
  .العصور

  اليهودية يف كوسوفا: الفصل األول

منطقة البلقان وأسباب تسرا دخول اليهودية إىل  :املبحث األول
 .األراضي  البلقانية إىل

  .اليهودية يف كوسوفا :املبحث الثاين
   قة اليهود مع الشعب الكوسويفعال :املبحث الثالث
  النصرانية: الفصل الثاين
   .تاريخ دخول النصرانية يف كوسوفا  :املبحث األول
لى دور الكنائس والقساوسة يف كوسوفا للقضاء ع :املبحث الثاين

  .لمي كوسوفامس
  .عالقة املسلمني بالنصارى :املبحث الثالث

   شهود يهوه: الفصل الثالث
  ريف العام ذه الفرقة التع:املبحث األول
  .   أنشطتها يف كوسوفا:املبحث الثاين
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  . سلبياا جتاه الشعب الكوسويف:املبحث الثالث
  . يف كوسوفا وخطوراالفرقة أثر هذه :املبحث الرابع

   اإلسالم يف كوسوفا: الفصل الرابع
  . دخول اإلسالم يف كوسوفا:املبحث األول
  .ة يف كوسوفا النشاطات اإلسالمي:املبحث الثاين

   .الطباعة والنشر :املبحث الثالث
 .ديات اليت يواجهها مسلمو كوسوفا التح:املبحث الرابع

وهي حتتوى على أهم النتائج اليت توصلت إليها خالل هذا , اخلامتة
  .البحث
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  تـمهيد

نبذة موجزة عن كوسوفا وموقعها اجلغرايف وتاريخ 
  األديـان عرب العصور

هذا التمهيد أن يعطي للقارئ الكرمي نبذة  يرغب منإن الباحث 
, وجغرافيتها, ومساحتها, ذاكرا موقعها, قصرية عن بلده كوسوفا

وكذلك سيقوم , واللغات املوجودة فيها, وتوزيعهم, وعدد سكاا
خاصة األديان الوضعية اليت كانت هلا , بذكر األديان عرب العصور

 وفيها تاريخ طويل إال . الكوسوفيني آنذاك–وجودا عند أسر األلبان 
طا  كلمات قصرية وذلك بعد أن قطع شويفأن الباحث خلص ذلك 

وكذلك أراد أن يعرف القارئ , يف قراءة الكتب املتعلقة بذلك
ووراء , مث انتشار األديان السماوية أخريا, باألديـان السائدة سابقا

 كل ذلك أسباب ودوافع ترجع كلها إىل احلروب واالستعمارات عرب
 بتقسيم البحث إىل قمت, ولكي ال نطيل احلديث يف ذلك, القرون

ومن اجلدير أن نقوم بذكرها يف هذا التمهيد إذ . متهيد ومخسة فصول
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ن القارئ ال ميكن أن يستفيد من قراءة هذا البحث قبل أن يتعرف إ
على بعض املعلومات حول هذا البلد وأن يتعرف من قريب على ما 

وباألخص أن يعرف , واللغات, واألديان, لتقاليدوا, فيها من العادات
, ولكي حنقق هذه اجلولة, وغريها من التعاريف اهلامة, معىن هذا البلد

  .سنبدأ بـأصل تسمية الكوسوفيني ذا االسم

  مني بـهذَا االسوفـيالكوس ـيةمأَصـلُ تس

ك  وهلم تاريخ قَديـم وذل-  اََأللبـان- إِن أَصل الكوسوفـيـني
ـيون وفوالكوس.  ذات اجلنس اآلراى)1(ة اَإليللريِيلمن القَـبائ

                                                
 أوروبية كانت تغطِّي جزءاً كبرياً  اهلند من القبائلِ جمموعةٌ:اإليلرييوناإليلري أو1

أقدم العناصر البشرية يف من هم ، و  الرعاة معظمهم منمن يوغسالفيا و ألبانيا،
أوروبا، حيث استوطنت مناطق مل تسكن من قبل على شواطئ البحر 

 :نظُري, التاريخميت تلك املناطق بامسهم يف عصور ما قبل  و قد س,األدرياتيكي
 -القاهرة (, 1ط: إلسالما و, األرناؤوط,األلبانيون :يشار رجب ,بويا

: كتاب و.7 ص, ) م2004 /هـ 1424, دارالسالم: مجهورية مصر العربية
  .33 32ص : البوسنة : يل مالكومؤنل تاريخ قصري
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 )1(وطاؤنواألر, اناََأللبـ: هامن, كثرية تسـموا بأمساء
وقَد جاُءوا إِىلَ شبه جـزِيرةShqiptar –   -  )2(ارواشكيـبـت

لْقاَنا)3(اَلْبرٍ مصارِيخ ,  يفِ علَ التقَـب–م ككاَنَ ذَلو  نذُ أَكْثَر مـن
ـَة آالَف سنة ـَاتيكى , ثَالَث وسـكَنوا على شواطئ الْبحرِ اَألدرِي

وهم يسكُنونَ الْيوم  .الشمالية والشرقـية قَـبلَ مجِيـئ اَلْيـونان
سن اليت كَانَ يـِي اَألماَك  - اردانِـيونَاَلد أَجـدادهم كُن فيـهاَف

Dardanët -ىرريِية اُألخل اِإليللائالْقَبلَةُ .  وود ـتكَانو
ـَاالداردانِـيني تـسمى   .داردانِي

                                                
ملؤسسة :القاهرة(, 1ط, أثر اللغة العربية يف اللغة األلبانية, بكر, إمساعيل 1

  . 11ص ) م1999- هـ1420, آلبابرس
وهو االسم الذي يطلقه األلبانيون دائما على أنفسهم ومعناه سكان  2

, Thomas W. ARNOLDأرنـولد.و. سري توماس:  يفينظَر, الصخور
: القاهرة(, 1ط,  حبث يف تاريخ نشر العقيدة اإلسالمية– الدعوة إىل اإلسالم
  .206ص , )م1970مكتبة النهضة املصرية

شبه جزيرة جبلية، جنويب شرق أوربا، يدخل فيها : Balkan -البلقان  3
بية، ومعظم و، تركيا األورونان، جنوب شرق رومانيا، بلغاريا، اليألبانيا

  .يوغسالفيا سابقاً
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لْقَانـقَةَ الْبطنلِ (إِنَّ موى ددإِح نوفَا مكُوسلْـقَانوالْب قَةطنم  (

ما عن اسمِ كُوسوفَا فَيذْكُر بعض أَ. منطقَةُ حـروب قَديـمة

ـَّه هو قُوصوه أَو قُصوى أَو كُوسوفَا  وذَكَروا لذَلك , الْمؤرخني أَن

  : وهو, سـبباً

ا سمـيت بِذَلك يعينِ بِإِسمِ قُصوى َألنها كَانت أَقْصى بِقْعة هنإِ
ا اِإلسلَهصاهللا و همحل راد اََألورلْطَان مالس دـهيفِ ع ه, الَمووقُوص 

  .ايفالَسوغُب يروب غَنـ ج يفعقَيو ياَفالَسغُيواً ليملقْإِ انَكَ, 
وي عرالْف يوم باكُمِس اجِحِ,  اوفَوسلُ الرو القَوهو  ،
 ، يباًرِقْة تمسني نِيِالَ مةُثَالَ ثَهانِكَّ سدد ع و,اينتـيش برِهتـماصعو

 .نباَلْ اَألنيملسم الْنم مهـنة مئَملْا في مخس وتسعون

ـىنمعـ كلوفاَـكُوس "ةم"  

ميـدانُ الطَّائـرِ  "اهنـعم و–  يـمد هو اسم قَاوفَوسكُ
دـواَألس" ,طْأُولقذَ ها االسع لَمى هذالْه لْبدم ـةنْ أَذُنقَ وعت 

 ةـيانِقَـلْب الْوشِيـجالْ ونييـانِمـثْع الْنـي ببـرحالْ
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اُألووبِورـيـةف ي س1م1389ة ـن ,ومثَن مس لَـجي كُ فبِـت 
ا وفَوس كُظَلَّت, برح الْهذ هتهتن انْ أَدـعبو. 2خِالـتارِيـ

تـحتس طَيرالْة ثْـعـانِمينيح الَوي خمقُةَس رون .وفي سة ن
 تاني كَت الَّياَبِ صـرةكَلَمى ملَا إِوفَوس كُةُدلْ بتمضنا, م1912
تسيطرلَ عى ممِظَـعد الْلِو قَـلْب3ان.  

 جاتـهاـهولـيةُ اَللّغـة الكوسوف

إنَّ الشالْع كُبوسوفي يلَّـكَت ةَ مـيوفةَ الكُوسةَ(اللُّغاآللْباَنِـي ( هذهو
ةٌ فرشتنةُ ماللُّغلْي بآلْتىد ـانِبيا وقَمياَونِد ,ذَكَولكي الْ فجلِ ب

كَماَ أَنهاَ , لْباَنِـيةلِ األائبقَض الْع بمهاَلَّكَتيحيث ود ـساَأل
 من ياَالترسأَ, ايآس, ايكَرِمأَ, ياَارِغلْب, نَناَيولْاَ, ياَاليطَي إِفمستخدمة 

                                                
 –القاهرة (, 1ط, املسلمون فـي يوغسالفيا, رجب يشـار, بويـا 1

  .113ص , ) م 2004/ هـ 1424 دار السالم:مجهورية مصر العربية
 الدعوة إىل اإلسالم, Thomas W. ARNOLDأرنـولد.و. سري توماس 2
مكتبة النهضة املصرية : القاهرة(, 1ط,  حبث فيتاريخ نشر العقيدة اإلسالمية–

 .221ص , )م1970
   .113ص :  املرجع السـابق3
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ي ضماَي الْارات فالقَان ودلْبـ الْهذى هلَوا إِرج هاَينذ الَّنُباَاأللْقبل 
حاَالْوفَ. )1(رِضهاللُّذ ـهيغةُ قَدـمدـعأَةٌ وت نـقْ ممِ اللُّدغف ي ات
ت تستـخدم إىل يومنا الَاز ميهو, ةًاصان خلقَبي الْفو, ةً عامباَّوورأُ

ـِب باللغة كتاَبٍ أَولَوأُرِيد أنْ أُشري إىل أنَّ. )2(هذا   اآللبـانية كُت
ـََار:" هو  Meshari i- م 1555ة  سـن–لجـون بوزوك " مش

Gjon Buzukut (1555)  )3(. 

ونِ اللَّأما عـَـه ي وفوسكُالبِ عاد الشرفْا أَهثُ بِدحتي يتات الَّج
 : هاَرِهش أَـنم, ةٌ يدد عيهِفَ

ي ةُ فجه اللَّهذر هشـتـنت وGega  - –غَـغا لَـهجةُ  .1
ـَانِبلْأَ , Kosova -اوفَوسكُ يهة ويـلماَا الـشي
وقَمونِداـي-   Maqedonia ,ءزجو نم ودلِ اَألسبالْج-   

Mali i Zi. 
ي  فرشـتـن تيهوToska , - – تـوسـكاَ لَـهجةُ .2
ـَورِمـشاَ تةقَطـن مكلي ذَا فـم بِةـيوبِنجا الْيـنِباَلْأَ   -اي

                                                
1 com.gjuha.www nga Denis. G.N.Rubrika përgatitet A 

Zavalani.   
   .21ص , أثر اللغة العربية يف اللغة األلبانية, بكر, إمساعيل 2
3 com.gjuha.wwwnga Denis . G.N.rgatitet Aë Rubrika p

Zavalani.  
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Çamrija, َّالتقَي تعت حتاال حاللِالَت يـيانِونغَ وذَرِي لك 
ماللَّن اُألجاَه تـخ1(ىر(.    

اُألخ ـَات  :وفَاـوسـرى في كُاَللُّغ

 وفاَـوس يفِ كُاسِ النيعم جهاَملَّـكَتي يتةُ الَّلَمعـغات الْمستـاَللُّ
  :اهنـأَذْكُر بعضاً موأَود أَنْ , ةٌريثكَ

ةُ ـيوفـوسةُ الكُغ اللُّي هوىلَةُ اُأليـمسةُ الرغـللُّاَ: اُألولَى
ي ي تدرس فت الَّ-Albanian Language-   )ةُـيانِـباآللْ(
 .اتعامجالْسِ وارِدمالْ

 يه وEnglish Language- -ةُييـزِلجِنةُ اِإلغـللُّ اَ:الثَّانِيـةُ
تدـِر ة ياَحون الْئـُي ش وجود فهاَت ولَعاَامجالْسِ وارِدمي الْس ف
ي فو, اسِيعِ النمجيا لورِوقَد أَصبح تعلُّمها ضر, ة كُلِّهايـمويالْ

                                                
و ينـظَر , 16ص , أثر اللغة العريبة يف اللغة األلبانية, بكري, إمساعيل 1

 –الكتاب السنوي , وقَضاياَه...أحداثالعامل اإلسالمي شـؤونـه: أيضايف
  .111ص , مسلمى كوسوفو –يوغسالفيا , أخبار وتقاريـر
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ـِمع الْوطرـ شنطاً مرت شارت نفِسه صقْوالْ  ة وـومكُح الْيلِ ف
 .هاَرِيغَ

 يه وSerbian Language -  – ةُيـبِر الصةُغـللُّاَ: الثَّـالثَةُ
ـدعاللُّت ثَّـ الةُغةُثَالالر سمةُيي كُ فوفاَوس .قَوكَد انتت درسي  ف

 . قاًابِ ساتعامجالْ وسِارِدمالْ

وـهنغاَ لُاكأُت خرى يلَّكَتهاَ بِمكُانُكَّ س اوفَوس ,اللُّلُثْم غة 
 ةُغ اللُّمدختسا تمكَ )1(.كل ذَرِيغَ وةيوِنسبالْ وةيرِجغالْ وةيكرتـال
 )2(سِارِدمي الْبِ فالَّلطُّ لسرد تيهو, وفاَوسكُ وياَنِباَلْي أَ فةُيـبِرعالْ

                                                
   view/article/net.oneworld.sq://http/110947 :شبكة االنترنت 1
يف كوسوفا مدارس كثرية إال أن بعضها أغلقت ودمرت أثناء احلكم  2

وذلك يف منتصف " حممد باشا"مثال يف مدينة بريزرن أنشئت مدرسة , الشيوعي
وقد , وكانت مبثابة أول معهد عال للتعليم االسالمي, القرن السادس عشر

ومع . لعب دورا كبريا يف احلياة التربوية والتعليمية لاللبانيني يف تلك املنطقة
, بداية القرن السابع عشر كانت هناك مدرسة يف كل مدينة من مدن كوسوفا

 أن عدد املدارس م1874 رأيناَ سنة بل كان يزيد عددها يوما بعد يوم حىت
" برشتينا "وحدها وصل إىل أربع مدارس وكانت يف كل من " بريزرن"مبدينة 

 =ومدرسة واحدة يف كل من مدينىت, مدرستان" بيياَ " و " جاكووا "و 
يف منتصف القرن " جاكووا " وكانت تعمل مبدينة " فوشترى " و " جيالن "=
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ومعهدالد راساِإلات الَسـميبِة رِبشيناَت ,ذَولكل تعيمهِلأُم مينِهِورد م .
قَودا ـنتشرته ذاللُّه ةُغي اآلوِ فناَألـة خريةف ي مالْمِظَـع مسِارِد 
ـينِالدية ,ثَ أَهاَ لَانَكَوهاَرالر ائدـالْ وفَعالُ بينفُ صش وفناَبِـع 
  .)1( ةفَلتـخمالْ

                                                                                            
والتيلعبت دورا عظيما يف رفع املستوى التعليمي " ىاملدرسة الكرب"الثامن عشر 

وإىل جانب وجود مدارس . لدى املسلمني األلبان يف تلك املنطقة بوجه خاص
, إنشاء عدة مدارس يف بعض القرى فقد مت, إسالمية باملدن الكربى يف كوسوفا

وذلك نظرا حلاجة املسلمني األلبان لتعليم أوالدهم وتربيتهم تربية إسالمية 
ولكن بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وبعد سيطرة الشيوعيني على . سليمة
وكان العلماء املسلمون . مت اغالق مجيع املدارس اإلسالمية يف كوسوفا, احلكم

االلبان يف كوسوفا مقتنعني متاما بأن الوعى اإلسالمي السليم ال يتحقق إال عن 
غم من وجود عراقيل عدة من وبالر, طريق وجود مؤسسات تعليمية إسالمية

إال أم بذلوا كل ما كان يف وسعهم من , قبل السلطات الشيوعية احلاكمة
 م مبدينة 1951أجل إنشاء املدرسة اإلسالمية املتوسطة يف األول نوفمرب سنة 

.  تلميذا47وكان عدد التالميذ يف العام الدراسي األول قد وصل إىل . برشتينا
م إىل أن 1997 كنت طالبا يف هذه املدرسة من سنة أمحد اهللا عز وجل ألنين

:  حتت عنوان–االحتاد االسالمي يف كوسوفا : ظرين, م2001خترجت سنة 
 . 7ص , معلومات موجزة عن كوسوفا

1 Kryesia e Bashkesise Islame Kosove, Boton: Medreseja 
e Mesme Alauddin www.bislame.net  

http://www.bislame.net
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 موقعهاَ اجلـغرايف

 ةودجوم روفاَ غَـيأَنَّ كُوس ـجِدي لْقاَناريخِ الْـبـتل إِنَّ الْـقَارِئ
 لْداَنالْـبوفَا وكُوس نينَ بـلُطوخاسِ يالن ـظَمعمو رِيطَةلَى الْخع

راُألخةجاَوِرـتـلُغُ , ى الْمبت ياَ فَهِيالَفوغُـسي ةاحسم نا عوأَم
الَّتي يسكُـنها  وعاصمـتها بلغراد,  أَلْف كيلومـترٍ مربع255ٍ

حوالَي ملْـيون نسمة من مجموعِ السـكَّان الَّذي كَانَ يبـلُغُ 
 ـذَك34آنوناً ملْـي .  

ومالْن مـعنَّ أَمِلووغُ يالَـسـفا كَيانتت حرِ الْتين مِكْح 
نت ا كَد قَو .م )1(1912  عامىتـح و1389ام  عذُنـي منِماَثْـعالْ

ورِياَّتهمج ّتس ننُ مكَوتا تيـمقَد ,قْإِويلمنِي.  
ناَهذَا الَّذيِ ذَكَرـعِ كُهقوم نمياً كاَنَ عوفاَ قَدرِ , وسصأَماَّ يفِ الْع

 :يالتـال كَعهاَـقوميث فَدحالْ

                                                
1 أحداث العامل اإلسالمي شـهونـؤ .. اياَهوقَض , الكتاب السنوي– أخبار 

  .110ص , مسلمو كوسوفو–يوغسالفيا , وتقاريـر
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  ثاًوفا حديموقع كوس

ب قَـعلْتـدـَا ف مِ سقي الْك فلذَان وـقَلْبـبِ الْلْي قَةُ كُـوسـوف
في ,  صربِـيا الْيوغُسالَفـيةـنوبِي الْغربِي من جمـهورِيةجالْ

ـِي يوغُسـالَفـياَ ـَان إِستراتيجِي ف   .)1(تربِطُ كُلَّ الْـبلْـقَان , مك

ـَاحـتم  ـهاس

تكَانوفاَ قَدكُوس سم ا وـَانِـي ـتها تصلُ إِىلَ احمياً جـزًءا من أَلْب
20.000ك يلومـعٍ إِتبررٍ مالَّ أَنَّ هالْذ همساحت ةَ قَداءلَتضذَ ولك 

نَّأَلعأَـ م ظَمهاَرالْض نم تبصـ أُغْـتلْبالْد انمـتاوِجرةةرالْكاَف  ,

                                                
و ينظَر . 113ص , املسلمون فـي يوغسالفيا, رجب يشـار, بويـا 1

الكتاب , ُوقَضاياَه.. أحداث العامل اإلسالمي شـؤونـه : أيضا كتاب
 وتقاريـر–السنوي 111ص ,  مسلمو كوسوفو– يوغسالفيا,  أخبار.  



  

~ 35 ~ 
 

 تلَص ونْى أَلَا إِيـونِـدقَمو, دـوس اَأللِـبجالْو )1(,ايـبِرصكَ
مسـاحت10877ى لَ إِا اآلنَهك يلوـمرٍتـ مر2(عٍب(.  

ـاڤوحدود كوس  

دم كوسوفاتـح الش نـرقِ ول والـشماَلماالـشالغريب  
 ـويبنـ اجلبرـ والغومـن الغـرب, ـياهورية صـربـجمبِ

, انـياـبلـجمهـوريـة أَيضـا بِوأَ, جبـمهورية اجلبل األسـود
هورية ـ مجدهاَحتـي ف الـجنوب واجلـنوب الغربِا يفمأَ
  .)3(بانـياـلوأَ, اـيدونمقَ

                                                
 من سكان كبريا بلدة صربيا باملعاونة مع البالد النصرانية األخرى قتلت عددا 1
مث قامت بطرد هؤالِء املسلمني الكوسوفيني من , وخاصة الكوسوفيونأللبانا

  .بالدهم 
2 Beqir Ismaili, Kosova Në Opinionin E Komunitetit 

ndërkombëtar, f 4.  
ـَ 3 ـَار, ابوي ـَا, رجب يش ـِي يـوغُسالَفي وينظر . 114ص , املُسلمونَ ف

معلومات موجزة عن :  حتت عنوان–االحتاد االسالمي يف كوسوفا : أيضا
  .7ص , كوسوفا
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 انِـها عـدد سـكَّ

 غُـلُبي - م1981ة ني س فاَكَانَ عدد السـكَّان في كُوسوف دقَلَ
1.584.445 نـسةًم ,وفي الـتسـينِعـي ددلَـغَ عب ات

ـكَّالس 2.100.100انن ـسةًم .ـبِواًء عإِى لَنحصائـيةـ سة ن
   .)1(ةمـس ن2.280.000ى ها إلَدد وصلَ عم1995
ورِي فاضرِ الْحـصالْع ,يـلُصع ـددكَّـ السالكُان وسـوفيني 

لَعى وـجـ الهثَالَـ ثَ إِىلَيبِرِقْتةيِالَ مـني ,مـنهمخ ـمةٌس 

وتسنَعوي  فائَـةالْمنيملسالْم ن2(  م(.  

                                                
1 Beqir Ismaili, Kosova Në Opinionin E Komunitetit 

Ndërkombëtar, Faqe 4.  
2 السابق 11صفحـة : املرجع ,ظَرناالسالمي يف االحتاد :  أيضا فـيوي

  .7ص , معلومات مؤجزةٌ عن كوسوفا : حتت عنوان-كوسوفا 
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 تالْكُوس ـَّان  ـينيوفوزِيـع السك

,  سناًوباي أُوروبِ فعث الشدح من أَيعـد إنَّ الشعب الكُوسوفي
ذَولإع ـكتاإلم لىا عادحصـائاَألي اتخريهاَ يتِ الَّةذَكَرالدكتور  
الري إمساعيلبك تاَبِهأالَ, كوسويف يف كو ه52: ي%م نالس كان 

            .ةًنـ س19 تحت عمرِ
 ونَيشع ينييوفوس الكُن م%25و , ةًن س60  عمرِقو ف6.6%َ
ـِ  همنوم, رِقْفَ الْامِ حزيش تحتعا يهانِكَّ سن م%47و , ىرقُي الْف
13%ي عونَيشقْفَالْي  فرِ الشدأَ, يدا بِمالنـسبةل ألمفَيـة تلُص 
  .)1()%9ة وثَن اُألةُبسنِ و%3 ورِكُ الذُّةُبسنِ ( %6ى لَا إِهتبسنِ
ت فياَوالْو, انكَّ السن م1000 لِّي كُف% 3,5: ونَـُلثِّـميد يالوملْاَ
ت5,2: لُثِّم1000ي  فم نكَّ السأَ, انا بِمالنسبةل يمِِسقْتكَّ السان ,

                                                
  view/article/net.oneworld.sq://http/110947:شبكة االنترنت 1
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 ةائَمي الْ فسمخو ,ـنييوفوسكُ الْـنييانِب اآللْن مةائَمي الْ فونَعستفَ
منربِ الصيـني ,آوخونَره مم اَألن تراكو البقِناَشالْ وـغ1( .رِج(  

ذُ سـنمون م1989ة ,هاجرح الَو400.000 يش ورى أُلَصاً إِخوا ب
الْياَالَوِالْو تمـتحاَألد ةرِمـيكي2(ة(.   
 ةريبِكَالْ وةريهِ الشنـدم الْنك عدد مناَهفَ,  دنِهاَـة لمبسالنا بِمأَ
ي كُفكُذْ أَ)3(وفاَوسرب عضـا مناه  ,هن :يربـرِيزPrizreni- , 
امـشيتوفريـتMitrovica -  ,ـَاب ـَا,  - Peja)4(ي ـَاكُوف  )5(ج

                                                
 وجزة عنمعلومات م:  حتت عنوان-االحتاد االسالمي في كوسوفا  1

: وينظر أيضا يف املوقع االليكتروين .7ص, كوسوفا
net.bashkesiaislame.www .  

2 Beqir Ismaili, Kosova Në Opinionin E Komunitetit 
Ndërkombëtar, Viti i pestë.   

  

   .إن كوسوفا تـتكون من ثالثـني حمافظة3 
ميتروفيـتشا وبـيا بأكثر من , دد السكان فـي مدينة برزرنيقدر ع4 

بتصرف يف كل مع إضافات من , 5ص ,  السابقاملرجع,  نسمة80,000
  .الباحث

,  نسمة 70,000يقدر عدد السكان فـي مديـنة جـاكوفـا بأكثر من  5
,  كيلومتر مربع586تبلغ مساحاا ,  نسمة148000 قرية ا كثرمن84وهلا 

 të Shqipërisë. Kosova në: و يـنظَر أيضاً يف, 5ص , لسابقاملرجع ا
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Gjakova -, ِيـالَنجGjilani - ,  اي1(فَـرِيـز(Ferizaj - , 
لَّكُوه ذالْه مدالَّن كَي ذَترتا لَههارِا تإِ يخالَسمبِي ماجِسهاَد 
 ةرضاَح الْنا مهرِيغَ و,ةيـمظعا الْهفحتاَم و,ةمـيدقَالْ
  .ةمـيدقَ الْةيـمالَـساِإل

يـملـعي كُالتو فـاَڤوس 

  :يل يماَواعه كَـنأَ وةُومكُح الْهـاتقَفَ نلُمحتوفَا توسي كُيم فلعلتاَ
ع بر أَتهدـمو,  إجبارِيا يم يعـدهذَا التعل: يائدتبيم االلعلتاَ §

سنوا اتـبتدس ناًء مةيادالْح نإِلَى س ةابِعالس ةَنرش2(  ع(.  

§ التعلاِإليم عدادلْاَ (:يمتوطُس (وـمدتهخ مسس نوات 
 بِرح الْةايه نِدع بنكلَ, اتو سنعبر أَقاًابِ سهتدـ متانكَ(
سم1999ة نت ـغيظاَ النِرمي الْ فمسِارِدالْ وجامعفَ) اتي ف

                                                                                            
vështrim Enciklopedik.Akademia e Shkencave بتصرف من 

  .الباحث
, نسمة 60,000يزيد عدد السكان فـي مديـنة جيـالن وفريـزاي عن 1 

  .وبتصرف يف كلِّ مع إضافات من الباحث, 5ص , املرجع السابق
 com.edu.bn.edu.up.www :شبكة االنترنت 2
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السنالْة خامسأَة ماَ كَوي سما أَيهالْلُه لَـبفَلْاَ" دلَصالت اسع" ,
يدرلَـ الطَّسةُبهاَ مراتع ديدةو موادـ شثُ,يت مب ـعذَد لك 
يستطالطَّيع الالطَّوِ أَب ـالنْ أَةُبي ـختالْار مدرالثَّةَس وِانبِةَي اًءن 
عاقَ طَلىتالْه لْعـميةو مفَرِعتذَ بِهلالْك قفَـالْوِ أَمِسن. 

 ضِعي ب فنكلَ, ضاـي أَاتون سعـبر أَوهو: يوِان الثَّيملعلتاَ §
 سماُألخر خات وون سثَالَ ثَيمِلع التةُد مونُكُ تسِارِدمالْ
سنوات. 

 .مِلْـعي الْة فدياَ زِيدرِ ينم لوهو سنتاَن: يال العيملعلتاَ §

: الًثَمفَ, ةيـلِّ كُلِّكُبقاً ل طفلتخ تهـتدمو: يعامج الْيملعلتاَ §
ـمةُدالد راسةـلِّي كُ فيةالت ـبِريةت سترِغأَق ربعس نوات ,
ولِّي كُفيـالطِّة بي سترِغقالت عليمف يها خمسس نوات ,قَود 
جِنـلِّ كُديأُات خرونُكُى تم الةُد تعايمِليهثَالَ ثَ فس نوات ,
لِّ كُ:لُثْميـاِإلة ستشنَّإِ . )1( اقِري كُ فوفَوسا مارِدكَس ثةًري ,
وعدبِالَّ الطُّدي الْ فمسِارِداال بتدـائيةي 723,563ى لَ إِلُص 

ا مأَ. معلِّمٍ 13,309ى لَ إِلُصي فَنيملِّعم الْددا عم أَطَالبٍ

                                                
و , 82 -81ص , واإلسالم, األرناؤوط, األلبانيون, رجب يشـار, بويـا 1

  .بتصرف من الباحث
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 ددعو, ثٌالَ ثَيهِ فَةيـينِ الدسِارِدم الْددى علَ إِةبسالنبِ
 .بٍال ط600َ ن مرثَكْأَبِ لغُبـ يالطالبِ

وي كُفوفَوسا جامةٌعو احةٌد (The University of 

Prishtina – UP) تضـلِّ ك13ُ مةًيف ي جيعِمم االَجتالت عيمِل .
ويقدرع دالْبِالَّ الطُّد جامعيثَكْ أَنيرم ط27,000َ ن بٍال, و فا يه
 يونَبِر الصلُاوِح يهلِّا كُذَ هعمو .)1(يٍعام جاذتـس أ1,100ُ ن مرثَكْأَ
 لُوالَ سيما الد وثًايدح وـمايد قَيبِور اُألعمتـجموا الْعنِقْ ينْأَ
ا يه فسيلَو, ةًلَو دونَكُ تنْ أَـقحتس تا الَوفَوس كُنَّأَ بِةُيـوبِوراُأل
 بٍبس لترد صيـلِوِقاَ اَألهذ هلّكُ. اـهونسأَر يونَفُـقَّثَ مالٌجرِ
واحـدو هنْ أَوكُونَكُ ت وفاَوست حتمِكْ ح صياَبِر .وعندمى أَا ر
ظَالنامالص بِركُ الْنَّ أَىوسـوفينيطَ يالبِونَب االسلِالَقْتو هِقُحم وق
املشرقَوع ـةامربِ الصبِونَي منهِعمم ذَن لالْلِّكُ بِك وسالْلِائ مـختفَلة 
لْبقُالْبِ ووأَة ناًياَحذَكَ ولبِك استخامِدج أَيـعِم ناَألاعِـو سلحة 
 ةيد شدبٍى إندالَعِ حر إلَكلدى ذَ أَدقَو, اهرِيغَا ويـلو دةورظُحمالْ
راحض حكَ)2(َهايت ثريم كُ الْنوسـوفيني. 

                                                
1 Islamic Community of Kosova, Kosova at glance, page: 12 
معظمهم , اً شخص25000يف احلرب األخيـرة قـتل يف كوسوفـا حوايل 2

ـدوا قـ شـخصا ف3500ُوقد أعلـن أن , واملشايخ, واألطفال, من النساء
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ـَانُ ف   قدمياـاَ ڤي كُـوسواَألدي

وبعدا الْذَ هزِوجِمم الْن حديث أُنْ أَحيسن عطيميِرِكَ الْئِارِقَلْ لـ نةً ذَب
اَألنِع اَـيدني الْ فقَلْبانع ةًـامو ي كُفوفَوسا خةًـاص,و ا م
ـيالدنالر يِسئيف ي هذالْه لْـبدةنَّ إِ:ولُقُ؟ نناَياَ الدالس تائي دةَ ف
ا هيتيسنِكَ بِوالنصرانِـيةُ اِإلسالَم: ي هتالَا زم وتانا كَوفَوسكُ
هذا ال و, الكَاثُوليكـية ةيسنِكَالْ وةيـقر الشُِألورثُوذُوكِْسـيةا

 إال أا اآلن ليست هلا أي تأثري , يف هذا املكان ينكر وجود اليهودية
   .)1(ى ذلك يف أثناء البحثوسري, لسبب ايارها عرب السنني

                                                                                            
 سـبحانه -وال أحد يعلم عنهم شيـئا إال اهللا , رسةيف هذه احلرب الش

  :ينظريف كـتاب , -وتـعاىل 
Beqir Ismaili, Personalitete dhe Intelektualë të Shquar 
të Kosovës po ashtu shiko: Serbian Insanity Must Be 
Stopped. Prof. Dr. Alush A. Gashi, Chairman of the 
Democratic League of Kosova, Al-Nahdah- A Journal of 
the Regional Islamic Da’wah Council of Southeast Asia 
and the Pacific. Vol.18 Nos 1&2, ISSN 0127-2284-PP 

4026/9/97, page 10-15.   
  .104, صفحـة,  م1978 لشهر نيسان 233العدد , الكويتية" العريب"ة جمل 1
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ومالْن مـعنَّ  أَمِلورياِإليلل  - Iliret -) اآللْباَن اددأََج ( نمو
وا ان كَهِسفْ نتقْوي الْفو, ثين وين دمه لَانَ كَضمنِهِم الكُوسوفيون

يـعبونَدآل كَةًه ثةًري ,مناه :الشمس ,قَالْومر,الْ وطَمر ,والرـعد ,
الْوياَمه ,والنار ,فَالْورس ,الثَّوور ,كَوانتالش مسم نه ذه 
 ونرـ قُةد عدـعبو. ِإليللري اةه آلنِي بن مةًدباَ عرثَكْ أَاتودبـعمالْ
ي د أَدقَو, كارِعمالْ ووبِرـحلْحاً لرس مانقَالْبلْ ةُرزيِ جتحبصأَ
وا فُرعو, ىر أخوبٍعش بِألبان كوسوفا بِع شطالَتـخى إِلَ إِكلذَ
منهمـ شيفَع دبعـئاً يبدفَ, وهذَللانَ كَكل زا عأَلَام كُذْ أَنْينَّأَ بِر 
ماِإلةَكَلَم يللريض فَعفَ, تاستلَولَى عهاَيالر ثُ, انُومبِ الْميزنطونَي .وي ف
 بهذْمم الْهلُّوا كُقُنتـع ارِماَعـتسال اةرـت فَن منيِح الْكلذَ
 بِهذْملْ لونَقُنِتـعم الْمسقَ انمثُ, م1054ة نـى سلَ إِييحِسمالْ
  : نِيفَـنى صلَ إِييحِسمالْ

§ ـصنفم ـنهمـ اتبـنِكَ الْعاثُكَ الْةَيسولـيكةَي(Catholic 
Church) - . 

 Orthodox)يةَـَِّسكْوذُثُراُألالصـنف الثَّانِي اتـبع الكَنِيسةَ  و §
Church) - . 
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ثَـكْ أَانَي كَانِالثَّ وع ردا مداَألن الشي, لِو كإِىلَ ذَل خ كَماَ أَشاَر
, األلـبان بِعى شلَ عارِمعـتسالا اذَ هدـعبو. )1(رجب يشار بويا

دلَخالَي بِ فالْد قَلْبالْان ـنِماَثْعونَيو نشوا اِإلرالَـسم ,ذَانَكَو لك 
بعقُوعِ  دوفاَوكُوس كَةرعم (The Battle of Kosova)هِ الشرية 
س2(م1389ة ن(. وبـعده ذالْه ـمعكَرونَ ةـيوفالكُوس قـنتعا 
 ن موفاَـوس كُانكَّ سةُيـبِال غَتحبـصأَ و,اجاًوفْم أَالَـساِإل
  . يمالَـس اِإلينِ الداعِبـتأَ

وـمالْن جاِإل نَّ أَرِكْالذِّ بِيرِديلأَ– لري جدباَلْ اَألادن 
كُالْووسـوفيني  ,بـعدا عـتنهِاقاِإلم الَـسمب اوأُدـ يبونَن 
. ايهـلُّوا فصيوا وسرد ييكَ ل وذَلك,اايكَالتو, سارِدمالْو, دجِساَمالْ
الْوموفاَ اآلنَاركُوس ةلْدبِب ي رى هذالْه ماجِسقَ الْدـيدالَّةَم تنِيىتِ ب 
ـمالْذُن عهالْد إِ, ينِماَثْـعالَّ أنَّ بـعضاً مهاَنترمد و خ تطِّملَالَح 
  .  يف السنوات األخيـرةيبِرـ الصمِكْحالْو يوعيـ الشمِكْحالْ

                                                
   .23ص , واإلسالم, األرناؤوط, األلبانيون , رجب يشـار, بويـا 1
2 ـيحمـه يظر يف حبث قدـندرجنُويل  للمزيد ي– Prof. dr. Jahja 

Drançolli)(, يف جملة:Edukata Islame – revistë shkencore, 
99:faqe, islame, kulturore .com.hotmail@edukataislame   
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 نَكاَوEuro, ) € (–يورو  وفاَوسي كُ فةُلَمـعلْاَ: عملَـتها
يالدناَر كلَ ذَلي قَبالَفوغُسي الْـي ةيددع اتونس مدـختي , سفو

 ةُلَـ وأَخذَت عمDeutschmark نفْسِ الْوقْت الْعـملَةُ اَأللْمانِـيةُ 
 .م 1999 ة ن سةريخ اَألبِرـح الْدعـ بمدختـسو توريـالْ

 ن منُوكَتـ ي (Kosovo Flag)وفاَسو كُمـ علَنَّإِ: علَمـها
ـقْرعةح ماَءرو ـلَعيها نـسأَر ـسود.  
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  اَلْفَـصلُ األولُ

ـُوديـةُ في كُوسـوفَا   اَلْيه
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هِــيدمت  

موضوع  اخلوض يفعن  جتنب–  قدميا وحديثا-  من الباحثنيكَثري 
األديان "املوضوع بعنوان  هذا اخترتبعد أن و. اليهودية يف كوسوفا

 من الضروري أن أحتدث عن اليهودية يف هرأيـت أن, "يف كوسوفا
ينبغي علي أن أُبـين للقاري , قبل أن أقوم بذلك, لذا. كوسوفا
ن موضوع اليهود له إذ إ, )1( أوالاليهودية يف البلقانب  التعريفالعزيز

  .اطق يف هذه املن وحساستاريخ قدمي
 مل تكن حيث, حسن أن أحتدث عن اليهودية يف البلقانفمن املست
وضح هذا املوضوع أوبعد ذلك س, د بني بالد البلقانهناك حدو

                                                
و , عرة تكسوها الغاباتتالل مرتفعة و: لمة تركية معناهاك: البلقان قيل 1
شبه جزيرة كبرية يف جنوب شرقي : والبلقان) باألخانة(ا كلمة فارسية إ: قيل
, وروالبسف, والبحر األسود يف الشرق, بني البحر األدرياتيكي يف الغرب, أوربا

يسكن و, ا مشاالً ر السافا والدانوبو حيده, و حبر إجيه يف اجلنوب, والدردنيل
وجنوب , يا واليونان وبلغاريا وتركيا األوربيةألبان: فيها شعوب الدول اآلتية

دائرة ": مجاعة من املستشرقني: انظر.  ومعظم يوغوسالفياشرقي رومانيا
 .104ص , فندي وآخرين ترمجة حممد ثابت ال"املعارف اإلسالمية
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وغريها من اللغات ,  واملصادر باللغات احمللية على املراجعمعتمدا
  . األجنبية

: إىل أن اليهود يف األراضي األلبانية ومن اجلدير بالذكر االشارة
وفيها . هم هلم تاريخ مسجل عند كان, وكوسوفامقدونيا, ألبانيا
كما أن هلم معابد إال أا   اخلاصة موبعض اجلمعيات, قبورهم

قضية اليهود يف هذه وقد الَحظت أن . وعيني الشيدمرت بأيدي
 قد تطرق إليها كمبحث هم وبعض,ا خمتلفةياملنطقة قد نوقشت بزوا

ناولت موضوع اليهود  دراسة مباشرة تجدإال أنين مل أ, جانيب
 أن أمجع ستطعتا, و بعد أن سافرت إىل بلدى كوسوفا, وتارخيهم

فرأيت فيها تارخيا ينبغى أن يسجل يف , املعلومات باللغات احمللية
 أيدي علىوخاصة يف هذا الوقت الذي يقتل املسلمون , الكتب
 ما كان مسلمو ألبان كوسوفا حيموموقبل مخسني عا, اليهود
 عن إحساسهم الديين وكان ذلك نابعا,  من النازينين ضدودافعوي

  .املتأصل يف روحهم
 القارئ مسلما كان أو ومات إىل ذهنلكى تصل هذه املعلو
 األسباب اليت أدت إىل دخول اكرا ذ,سلكت املنهج الوصفي, يهوديا

ومعتمدا ,  مستدال بذكر السنوات, دول البلقانيفشارهم تاليهود وان
وقد قمت أيـضا بذكر أمساء بعض األشخاص . املوثوقةعلى املراجع 
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امتناع إحدى : ومنها, البارزة جهود ألبان كوسوفا ذكرواالذين 
األسر الكوسوفية املسلمة عن أخذ ما قدمته أسرة يهودية مقابل 

 إذ قالت هذه األسرة, خدمتهم ومحايتهم أثناء احلرب العاملية الثانيـة
  .فةإننا ال نبيع الضيا: املسلمة

   .وسأوضح ذلك عما قريب
ـِي,  مباحثَثالثةوقَد جاَء هـذَا الْفَـصلُ يف    :وذَلك كَما يل

                         دخول اليهودية إىل منطقة البلقان وأسباب تسرا إىل: املبحث األول  
  .األراضي  البلقانية      

  . اليهودية يف كوسوفا:املبحث الثاين  

 .عالقة اليهود مع الشعب الكوسويف: املبحث الثالث 
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  املبحث األول

دخول اليهودية إىل منطقة البلقان وأسباب تسرا إىل 
  األراضي البلقانية

 

جيد أن اليهود متتعوا بكل وسائل األمن لتاريخ اإلسالمي  القارئ لإن
كان و,  وخاصـة عـند الشدائد, يف اتمعات اإلسالميةوالسالم

 وجد اليهود أن عندما أيام اخلالفة اإلسالمية يف األندلسلك يف ذ
يف , ندلسواآلثار العنصرية يف األ,  النصراينضطهاداال من روباهل

 أوىل  كانتإىل دول البلقانواهلجرة . بداية القرن اخلامس عشر
 اخلالفة العثمانيةيف كذلك و  النصرانيـةيفوأفضل هلم من الدخول 

 .ويف أثناء احلرب العاملية الثانية, يف العامل العريب

,  دخول اليهودية إىل األراضي البلقانيـة كيفيةبنيأ أن حيسن يلو
 الواردة يف ذكر آلراء بعض اأذكرينبغى أن , صل إىل اهلدفأولكي 

  :وذلك كما يلي, دخول اليهـود إىل هذه املناطق األلبانية البلقانية
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,  قدمي عهدـية بدأ منذإن دخول اليهود إىل األراضي البلقان §
وأم كانوا من أقدم , Slovensوذلك قبل جميئ السلووين 

 .)1(عات األجنبية املوجودة يف دول البلقانااجلم

 البلقان يف ايـة القرن واهناك من يرى أن اليهود دخل §
 . ـيدبِوهم ع) م. ق586سنة (السادس قبل امليالد 

وكان , يــوشدخل اليهود إىل منطقة البلقــان وهم ج §
: املعروف عندنا بـ , ذلـك يف عصر اإلسكندر املقدوين

Leka i madh ,  يقال أن عالقته باليهود كانت ومن ثَم
ومن املمكن أن يقبل هذا الرأي بناء على أنه كان . متينة جدا

, ستطاع أن خيطو العاملا, وكثرة اجليوش, شجاعا وبشجاعته
 . اهلند إىلحىت وصل

 Akademik( –أ ماتكـوسك  "لرأيا اوقد ذهب إىل هذ §

A. Matkovski   بلقان ال إىل اليهود صول ونإ :حيث قال
  .)1(بدأ قبل امليالد

                                                
قام بترمجة هذا املوضوع من اللغة املقدونية ,اليهود يف مقدونيا ,كاين, نسيمي 1

, ومن مث نشر يف املنتدى العام". ومحدى نحي: "إىل اللغة األلبانية األخ الكرمي
  .م2007 نوفمرب omc.albmuslimstudent.www: شبكة االنترنت
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 ,Stobi و, Solunإن إكتشاف قرب امللك املقدوين يف مدينة  §
و قد ذكر أن يف تلك القبور . أخرىقبور أدى إىل معرفـة 

وكان , دي واليهو أمساء أخرى من اجلنس الروماينشفتتاك
  Persej: " التاريخذكر يف كتبكما , اسم ذلك امللك

هي من أرجح األقوال بني هذه .  قبل امليالد- "(170-168)
 األراضــي  يف استوطنواعلى أم الذين استدلوا املؤرخني

 ).م.ق140(البلقانية يف سنة 

 أيدي يف رىأس عدد كبري من اليهودوقع , م. ق63ويف سنة  §
الذي هاجم هريوشليم , Pompej“"وامسه , امللك الروماىن

 .)2(آنذاك

 يف مثبوت  من حقائقهت أن ما ذكرناَهسجل هأمن الضروري أن و
ففي ,  أخرى ال يعرفها البعضهناك آثار عديدةو, كتب التاريـخ

 .Solunاكتشفت قبور اليهود بقرب مدينة سلون , م1926سنة 

                                                                                            
 .وذكر هذه املعلومة يف كتابه املؤلف باللغة املقدونيـة 1
هذا املقال نشر يف االنترنت باللغة  ,اليـهود يف مقدونيا, كاىن, نسيمى 2

ومن , "محدى نحـيو"املقدونية وقام بترمجته إىل اللغة األلبانية الطالب اجلامعي 
  .مث استعنت به يف هذا الفصل
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يف   اليهود على أنتدلّ  عديدةعن جيل أقوال  جيالتوقد نـقلَ
  اليهوديةحمافظني على ديانتهم مع أهل األلبان وادول البلقان عاش

,  يف ألبانيا سواءوذلك ألن األلبان,  من قبل األلباناعتراضدون أي 
بل . حترموهموف فا اليهود كالضيوااعترب,كوسوفا وأ, )1(ومقدونيا

 ,هلم معابد بأن اليهود كان  يف حبثه"كاىن نسيمي"وقد ذكر الدكتور 
  . ديانتهم اليهوديـة آنذاكهلم أن ميارسوا شعائريسمح و

 من هذه األقوال حول دخول اليهود وبناء على ما ذكرت
تبني يل أن اليهود تركوا آثاراً عديدة عند , تعايشهم مع األلبانو

وذلك . مقدونيا أو كوسوفاو يف ألبانيا, أيا كان, ب األلباىنالشع
أعين بذلك أن , دينيةا  آثار مل تكنأن هذهإال , لسبب من األسباب
وال شك أن اليهودية ال ,  يف هذه الديانةيدخلواسكان كوسوفا مل 

                                                
  يفالبلقان يف منطقة أوروبيةدولة : مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمجهورية 1

 واليونان صربيا واجلبل األسودحيد مقدونيا مشاال مجهورية . جنوب شرق القارة
بسبب اعتراض اليونان على تسمية الدولة .  شرقاوبلغاريا غربا وألبانياجنوبا 

مجهورية مقدونيا املقدونية باسم مجهورية مقدونيا فإا غريت امسها الرمسي إىل 
 ألف 500 (سكويب عاصمتها وأكرب مدا هي مدينة .اليوغسالفية السابقة

 وتيتوفو وبريلب كبيتوالوا العديد من املدن األخرى األصغر ) نسمة
 www.wikipedia.com.وستروميكا وكومانوفو

http://www.wikipedia.com
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ولذلك ما رأينا أحدا من ألبان كوسوفا دخل يف هذه , ريتقوم بالتبش
إال أن ,  منتشرين يف مناطق البلقانوااحلقيقة أن اليهود كان و,الديانة

  .  عددهم كان قليال
لذكر أن التفرقة بني اليهود واألجناس األخرى يف ر باوجدي

لشعب عرب ختالطهم مع ااسبب بوذلك , األراضي األلبانية صعب
  على حصوهلم بناًءيف اهلوية اختالطاختالط وقد كان هذا اال. السنني
فهم يتكلمون .  النازيني من تعذيب هلم محاية, اجلنسية األلبانيةعلى

ال يريدون أن ,  من جنس اليهودولو عرفوا أم, نفس اللغــة
وأعىن بذلك الذين حصلوا على , أما يهود الصرب. يعترفوا بذلك

  .ية اليهودهويته بذكر عندهم إذا قام أحدال مانع ف,  الصربيةاجلنسية

,  احلديث عن اليهودية يف البلقان يف السطور اآلنفةلقد تناولت
, راضي األلبانيةا يف األ بذكر األسباب اليت أدت إىل دخوهلوقد قمت
قوم جاهدا أن سوف واآل, هذه القضيةراء حول  اآلت ذكركما أنىن

  . توضيح اليهودية يف كوسوفاب
حيسن أن نذكر أن يف كوسوفا مجاعات من اليهود دخلت إليها و

مل جيدوا طريقا آخر إال أن و, م1492سنة , بعد سقوط األندلس
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ومن بينها إقـليم , ثمانية إىل األماكن اليت فتحتها اخلالفة العيلجأوا
  .)1(كوسوفا

  

                                                
–  هذا املقال نشر يف االنترنت,.ط.د, اليـهود يف مقدوين ,كاىن, نسيمى 1

www.albmuslimstudents.com  باللغة املقدونية وقام بترمجته إىل اللغة
  ".محدى نحـيو"األلبانية الطالب اجلامعي 

http://www.albmuslimstudents.com
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  ملبحث الثاين

  يف كوسـوفااليهـود
عدإن موضوع اليهود يف كوسوفا وغريها من البالد البلقانية ما زال ي 

 احلقائق على قائمةتاج إىل دراسات جادة حتاملوضوعات اليت أهم من 
 ن األسر اليتإوليس من الصعب أن نصل إىل النتائج إذ , الواقعة

 . عاشت يف بيوت ألبان كوسوفا ما زالت على قيد احلياة

وكيفية , لقد حتدثت يف الصفحات السابقة عن اليهود يف البلقان 
أما اآلن سوف يكون تركيزى على اليهود , دخوهلم إىل هذه املنطقة
  .  كوسوفايف وانتشارهم موكيفية دخوهل, واليهودية يف كوسوفا

ن دخول اليهود إىل كوسوفا ذهب املؤرخون املعاصرون إىل أ
  :يعود إىل سببني رئيسني

 سقوط دولة األندلس .1

 لس كانت حتت سيطرة املسلمني مثانيةأن األندمن املعلوم 
من  فراراوبعد سقوطها اضطر املسلمون إىل اهلجرة , قرون
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 على التنصري جبارهمإو, وقتلهم, رى وقمعهم النصااضطهاد
د آنذاك يسكنون مع وكان اليهو. ا فيهالبقاءلو أرادوا 

 أيدى يفلكنهم بعد سقوط األندلس , املسلمني يف حرية تامة
 جيدوا فرصـة إىل أن يهاجروا مع املسلمني إىل مل,النصارى

منها , ن العديدةجنوب أفريقيا ودول البلقاك, أماكن كثرية
بعد أن , م1492وكان ذلك سنة ,  مقدونياألبانيا, كوسوفا

 وال شك أن. )1( يف األندلساستوىل النصارى على احلكم
ألا , األمن والسالم يف البلقان كان سبب جلوئهم إليها

 إىل دومن مث جلأ اليهو, كانت حتت سيطرة اخلالفة العثمانية
وكان عددهم كما ذكر يف بعض املواقع , بالد البلقان
وهذا العدد .  شخص300.000 حنو بلغي )2(اإللكترونية

 وصل  وحدها ألبانياألن يف, صحيحاميكن أن يكون 
وقد انتشروا يف أماكن .  نسمة2000عددهم أكثر من 

 . كثرية أيضا

 احلرب العاملية الثانية. 2

                                                
   www.globeandmail.ca: شبكة االنترنت 1

  www.afropop.org: شبكة االنترنت 2

http://www.globeandmail.ca
http://www.afropop.org
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, والقتل, لقد ابتلي اليهود يف القرن املاضى بالذبح
ومن مث ,   Holocaustما يسمى اليوم بـ , واإلحراق

ىت  الإلبادةاضطروا للهجرة لكى ينقذوا أنفسهم من هذا ا
ن إوكما أشرت آنفا .  الرئيس األملاىن هتلر يقوم اكان

ألم وجدوا عند , ن إىل املسلمنيأواليهود عند الشدائد يلج
وقد رأينا ذلك ,  عنهموالدفاع, والصدق, املسلمني األمانة

يف سقوط دولة األندلس حينما جلأ اليهود إىل بالد البلقان 
ينما  ب,ارىاليت كانت تذوق حالوة اإلسالم والتقدم احلض

والغريب أيها . )1( إلنقاذ النفس واحلياةكان اليهود جيرون
طني وهم مل القارى أن اليهود اليوم يقتلون إخواننا يف فلس

 كان من الواجب على يف احلقيقة, يفعلوا شيئا ضد هؤالء
ة من أراضى كل من ظلم بلد فلسطني أن يقدم لليهود قطع

واآلن ,  اليهود وهم أحياء ستة ماليني منألم قتلوا, أملانيا
ندعو اهللا أن . ذه الكارثة الواقعة يف فلسطنيهلأنا أستغرب 

 .جلنةاجيزي املسلمني فيها 

                                                
  www.stormfront.org: شبكة االنترنت 1

http://www.stormfront.org
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 أماكن لقد انتشر اليهود يف. نعود إىل قضية وصوهلم إىل كوسوفا
بل ,  إىل مكان أو مدينة واحدةومل يلجأوا, عديدة يف كوسوفا

 373( وبعضهم. والسالمماكن عديدة ألجل األمن انتشروا يف أ
بعضهم و, عاصمة كوسوفا,  يف بريشتيناوا واستقرواجلأ, )شخص

منهم من استقر يف و, قروا يف مدينة متروفتشا است) من اليهود109(
وقد جند يف كل هذه املدن املذكورة . مدينة جاكوفا واملدن األخرى

 وهى ما زالت, احتفظت ا دولة يوغسالفيا قدميا, مقابر يهودية
  .حمفوظة إىل يومنا هذا

ومن اجلدير بالذكر أن اليهود كانوا منتشرين يف دول البلقان 
 يف وقت النازية اإلبادةوذلك أن األلبـان قاموا حبمايتهم ضد ا, كلها

ذُكر يف بعض الكتب أن عدد اليهود يف هذه , لذا, الرئيس هتلر
 يسكنون يف واومعظمهم كان, ا شخص2000املناطق وصل إىل 

وإىل اآلن توجد مجعية يهودية يف . مقدونيا وكوسوفا, انـياألب
 Shoqata e Miqesise Shqiptaro: بــىسمتكوسوفا 

Hebreje - , ودنيسايرأسها س–Sudenica  )1( .  

                                                
املـؤرخ , حممد بــراكو, الدكتور, لكترونية مع األستاذامراسلة  1

  .الكوسويف املشهور
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 Prof.Dr.Muhamedويقول األستاذ الدكتور حممد براكو 

Pirraku, "ولكن من الضروري , ن عدد اليهود يف كوسوفا قليلإ
وعالقتهم بألبان كوسوفا , ى خلق أم كانوا رجـاال ذوذكر يأن

  ".ومتـينة, كانت ممتازة
, والشك أن األسباب اليت أدت إىل تقليل عدد اليهود يف كوسوفا

أن اليهود من وقت إىل آخر كانوا ينتقلون إىل : منها, كثرية
,  اليهودمحايةومن أجل . ألا كانت دولة مستقلة, ألــبانيا

 كان رئيس ألبانيا آنذاك يقدم هلم اجلنسية األلبانية, سلهمون, عرقهمو
 كثرية وهناك أسباب. )1 ( باللغة األلــبانيةزيفةأمساء مب, املزورة

 –كان جيش األملان , أثناء احلرب العاملية الثانية: منها, وراء ذلك
 يقبض على اليهود حىت يرسلوا إىل معسكرام - Nazi -النازيني

إذا جاء أحد إىل , األلبان والكوسوفيون عند عادامف. للذبح والقتل
ومن , واحلماية, لضيافة والكرم جيب عليهم ا, وطرق بام, بلدهم

 ال ,”Kanuni i Lek Dugagjinit“ العرف األلباين املشهور
 جيب فتح الباب بل, مهما وصل األمر,  الضيوفونجيوز أن خت
أخذوهم إىل , ذلكفل, ري اليهودصاأللبان عرفوا مو ,وإكرامهم

                                                
1 Prania kulturore hebraike në traditën shqiptare. 
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. كما حيدث يف هذه األيـام, مالجئ عامةومل يتركوهم يف , بيوم
 اجلنسية فيها وأعطوهم وقت أسرع يفبل وقد حاولوا مساعدم 

 األملاين يف احلرب العاملية شومل يقدموأمساءهم للجي, أمساء أليانية
اليهود الذين هاجروا إىل : " وهي القصة الواقية,)1(الثانية
ولكن , وجدوا ضيافة عند األسر األلبانية الكوسوفية, سالفيـايوغ

أعلنوا أمساء اليهود واألماكن , )2(اجليوش النازية األلـمانية يف بلغراد
 ).Kosova Shqiptare(اليت يسكنون فيها يف كوسوفا األلبانية 

جاء لكي يأخذ  - Mustafa Kruja –وذكر أن مصطفى كرويا 
  .تامة عند أهل األلبان يف كوسوفاية الاإلقرار لتركهم يف احلـر

 كي - نازي–كن هناك أي جيش أملاين ييف ألبانيا مل , يف احلقيقة
 أن نقوم ,وقعت اتفاقية ,ومن مث. )3( على اليهود املهاجرينيقبض

 –بنقل اليهود املهاجرين من كوسوفا إىل جريوكسترا 

Gjirokastra -  وكان,الذي حيده اليونان, مكان يف ألبانــيا  
 تكان, تفاقية املذكورة آنفاًهذه االو. حتت مراقبة اجليوش اإليطالية

                                                
1 Historia e Shpetimit te hebrejve nga Shqiptaret  
 balkanwe.www://http.10884=id?index php/com. b 
 .صمةللدولة صربيااواآلن هي الع, عاصمة يوغسالفيا آنذاك: بلغراد 2
3 Prania kulturore hebraike ne traditen shqiptare  



  

~ 62 ~ 
 

تشمل أيضا تقدمي جواز السفر األلباين لكل يهودي جلأ إىل األسر 
وبعد أن متت .  عند احلاجة معونات ماليةحصول وكذلك, يةاأللبان

استطاع , ووافقوا على تقدمي اجلنسية األلبانية لليهود, تفاقيةهذه اال
 األملان بأنه بعد تفتيش وحبث ملطالبمصطفى كرويا أن يستجيب 

. ناكم األهمل جيد أي يهودي ساكن يف هذ, عميق يف كوسوفا
ولكن , عرف عن هذه اخلطة رمسياتن اليونان مل بقوله أ يؤكدو
 بأن  – Vidau –: وامسه,  السريةلشؤونلدير العام املتصلت با
بتقدمي اجلواز األلباين حىت يستقروا  :ساعد اليهود يف البالد ااورةن

ومن يهود , جمر, بوالك, Bohemبوهم , يهود األملان: وهم, عندنا
  .)1(  وأن يدخلوا ألبانيا آمننيعن النازيني العنصرينيأن يبتعدوا , رومانيا

وأخيـرا اكتشف جهود األلبان الكوسوفيني الذين قاموا حبماية 
 اهلتلرى املسماة ضطهاد أو اإللكاملةاليهود ودافعوا عنهم ضد اإلبادة ا

 Tel"ويف القناة .  من أيدي اجليش األملاين)Holocaust( :بـ

Aviv"وامسه ,  من اليهودناجني اتصل أحد الYaacov Altara, 

سنة إىل ألبان كوسوفا وهو حيكى قصته كيف جلأ مع والديه 

                                                
1 (Francesco Jacomoni: "La politica dell'Italia in Albania", 
 ).1965, Cappelli. edit, 289-288. fbalkanwe .www://http

10884=id?php. index/com.b 
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 Enver Aliوامسه , واستقبل من أسرة مسلمة ألبانية, م1941

Sheqeri, i biri Ali Sheqer Pashkajt,  هذه تقاموقد 
 أن من أنقذ روحا  باهللامؤمنة ية اليهود هذه األسرةاألسرة حبماية
 كوسوفا وألبانيا قامواوالغريب أن معظم املسلمني يف , دخل اجلنة

الذين من   شخص ألف22 من  63 نرى أن, لذا, ذه املسؤولية
 مسلمي  كانوا منل محاية اليهود ألج عامليةحصلوا على أعلى جائزة

  .)1 (ألبان كوسوفا

 يف الوقت  يف كوسوفاللعيشأسرة يهودية  جميئ ومما جيدر ذكره 
 – من جنوب كلبفورنيا - Cooper –هي أسرة كوبر و ,احلاضر

California - كاسي, وأحد أعضاء هذه األسرة- Casey 

Cooper-وىف  متزوج مع كوسوفية وهو مشهور عند الشعب الكوس
 . )2(عريس كوسوفا: بـ

وهلا ,  حمافظة بيا- Zahaq –تسكن هذه األسـرة يف زاهاج 
ويذهب . - Ballkan Tribe –قبيلة بلقان : سمى بـتمنظمة 

                                                
index/com.balkanwe b.www://http . شبكة االنترنت 1

10884=id?php 

  : يف املوقع التايل-"طالب ألبان"هذه املعلومات مأخوذة من املنتدى العام  2
 :Studentat Shqiptarcom.albmuslimstudents.www  
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  عنكاتب هذا املقال إىل أن أصل هذه األسرة من اليهود ويدافع
فاليهود يقومون , إن مجيع ذكور هذه األسرة خمتونني: رأيـه قائال
يف , )قرديولوجيا(أمراض القلب وأبوهم طبيب متخصص يف , باخلتان
   .)1(كوسوفا

هذه األسرة اليهودية على الرغم من قلة أفرادها إال أا بدأت تأثر 
 مبا متلك من مال ودعاية ,يف الشعب الكوسويف املسلم تأثريا سيئا

  . ملا تنص عليه الربوتوكوالت الصهيونيةاولعل ذلك حتقيق, ونفوذ
  

                                                
group/com.yahoo.groups.www/  : شبكة االنترنت1

globalmotion 
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 الثـالثاملبـحث 

  الشعب الكوسويفبعالقة اليهود 

,  ال شك أن وجود اليهود يف كوسوفا وكثرة عددهم عرب السنني
يدل داللة واضحة على حسن العالقات بني اليهود وبني الشعب 

وقد أكـد ذلك الوظائف اليت كان يقوم ا اليهود يف . الكوسوىف
خر واآل, امن اشتغل أستاذمنهم . ألبانيا وكوسوفا يف ذلك الوقت

 وكما مر احلديث .وغري ذلك من الوظائف, ث مترمجاوالثال, صحفيا
الجئني أثناء احلرب لآنفا عن خدمـة املسلمني الكوسوفيني لليهود ا

يدل على , ومساعدة اليهود للشعب الكوسويف أخريا, العاملية الثانية
 قبل تسعكوسوفا  دث يفحما و. عالقتهم املستمرة عرب القرون

 سنوات املاضية جمزرة ومأساة شنيعة يقوم االعلى مدار وسنوات 
صرب النصارى ضد شعب مسلم مستضعف وهو دليل حقدهم على 

 منظمة اغاثية مثاننييوجد أكثر من  وحالياً.. سالم واملسلمنيإلا
يوجد أيضاً منظمة   كما.ضافة اىل الصليب األمحر الدويلتنصريية باإل

ليس هذا فحسب بل قامت . وفا ختدم مسلمي كوسغاثية يهوديةإ



  

~ 66 ~ 
 

وقد أكد ذلك , Shqiponje: سجد يف حمافظةمهذه املنظمة ببناء 
,  بيننا يف هذه السنةت جر1لكترونيةإاألستاذ كمال مورينا يف مكاملة 

ويقول . )2(وهو نائب العميد لكلية الدراسات اإلسالمية بكوسوفا
 الكوسوىف وهو املؤرخ األلباين, األستاذ الدكتور حممد برياكو

ال شك أن عالقة اليهود مع الشعب الكوسويف كانت : "املشهور
  ".هم عرب السننيتعاملموذلك من حسن , متينة جدا

وأرى أن اليهود كبقية األجناس حينما يبتليهم اهللا ويفرقهم 
وكان . حينئذ يرجعون إىل طبيعة اإلنسان العادى, واحلروب, باهلجرة

اآلن إىل إليهم هم كما ينظروم شعب مسلمو كوسوفا ال ينظر إلي
  . كما نشاهد ذلك يف فلسطني, املسلمني بأن يقضوا عليم

واجلدير بالذكر أن العالقات بني أهل كوسوفا واليهود مل تتوقف 
حينما ساعد , م1999بل رأينا ذلك يف سنة , برجوعهم إىل إسرائل

. شخصا106 كوسوفا يبلغ ىالشعب اليهودي عددا من مهاجر
 اليهود أن قبور أجدادهم يف ومل ينس, ةرام احلرب مكانت أي

                                                
, مع نائب العميد لكلية الدراسات اإلسالمية يف كوسوفالكترونية امكاملة  1

  qemajlmorina@hotmail.com: اليهود واليهودية يف كوسوفا: وكان موضوعنا

 

  .املرجع السابق 2

mailto:qemajlmorina@hotmail.com
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 جاء لذا, وا عنهمعـوأهل كوسوفا قبل مخسني عاما داف, كوسوفا
ل ملدة مؤقتة يأخذوهم إىل إسرائ,  شخصا106ستقبال وفد منهم ال

  . )1( يف إقليم كوسوفاشرسةإىل أن تنتهى احلرب ال
وا بواسطة  نقلل الذينيهؤالء املسلمني املهاجرين إىل إسرائو

 وخاصة, بوا من ضيافتهمتعجو, ستقباالاوجدوا فيها , الطائرات
 ألن اليهود عرفوا أن أهل ;فرصة زيارم إىل املسجد األقصى

  .)2(حترام إحترموهم غاية االلكولذ, كوسوفا يدينون باإلسالم
 
 
 

                                                
: حركات الدعوة اإلسالمية املعاصرة يف كوسوفا, فهيم جعفر ,دراغوشا 1

حبث مقدم إلكمال املتطلبات للحصول على اإلجازة اجلامعية األوىل 
: حتت ملحق, جامعة بروناي دار السالم, يف قسم أصول الدين" اللسانس"

 .129 ص .م1999-1844جداول هجرة الكوسوفيني يف السنوات 

وهي من ضمن ,  حتكى قصتها اليت أستاذة شهيدة:مقابلة شخصية مع 2
وكانت , وهي مسلمة تقية. م1999ين الذين هاجروا إىل إسرائل سنة راملهاج

 شبكة للمزيد يـنظَر يف. أستاذة للغـة اإلجنليزية يف كمبيج سكول بربيشتينا
  :االنترنت
10884=id?php. index/com.balkanweb.www://http   
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 الفصل الثاين

  يف كوسوفا النصرانية
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  يف كوسوفا النصرانية

 أن أشري إىل تفرقة أود, حلديث عن النصرانية يف كوسوفااقبل أن أبدأ 
األورثوذوكِسـية الشرقـية : الكنيسة النصرانـية بِكنيستيها

  . )1(ةوالكَنيسة الكَاثوليكـي

وجيدر بالذكر أن أذكر ههنا أن النصرانية ليست دين أهل 
 كَان هلمIlirët -  - اِإليللري  -ا  إذ أن أجداد ألبان كوسوف,البلقان

, قَمرالو, الشمس: منها, ـبدون آلهة كَثريةًع كَانوا يو, دين وثين
مس وكَانت الش, والثور, والْفرس, والنار, واملياه, والرعـد, واملطر

دة د عـبعو.  اِإليللري من بنيِ آهلَةةمن هذه املعـبودات أَكثَر عباد
د قَو, اركاملع ووبِرـ للحن مسرحابلقَاالة رصبحت جزيِرون أَـق
,  أخرىشعب ألبان كوسوفا بِشعوب طتالَـخاىل دي ذلك إِأَ
امان لزفلذلك كَ, بدوهـعا يعبد فيئـعرفوا منهم شوذكر ن أَ أَيلا ع
. مث البيزنطيون, ومانُ الرى عليهاَفاستولَ,  ضعفتلرييلن مملكة اِإلأَ

رة اـك احلني من فتويف ذلالسـتعمار اـعتذهب قوا كلهم املَن
ـاملسيحي إىل سمث انقَ, م1054ة نـ املعسمنقون للمذهب ت

                                                
  .104, صفحـة,  م1978 لشهر نيسان 233العدد , الكويتية" العريب"جملة  1
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, ةيصنف منهم اتبع الكنيسة الكاثوليك: فنيِـىل صناملسيحي إِ
وجيدر بالذكر أن الصنف األول , والصنف الثاين اتبع األرثوذكسية

ذه الفترة  خالل ههوال شك أن. )1(ثاين من الصنف الاكان أكثر عدد
كان ألبان كوسوفا يعانون من هذا االستعمار الذي أجرب الشعب بأن 

سحبوا الرومان  إىل أن وصلهم العثمانيون وانيدخلوا يف دينه
على القُطر هذا شري إىل هذه القضية يف سأ وللمزيد .والبزانطيون
  : النحو التايل

  .تاريخ دخول النصرانية يف كوسوفا: املبحث األول

القضاء   يفدور الكنائس والقساوسة يف كوسوفا :ملبحث الثاينا
  .ي كوسوفاعلى مسلم

  .لنصارىباعالقة املسلمني : املبحث الثالث

 

                                                
   .23ص , واإلسالم, األرناؤوط, األلبانيون, يشـاررجب , بويـا 1
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  املبحث األول

  تاريخ دخول النصرانـية يف كوسوفا

  
, شعوب البلقان مكثوا يف عبادة األصنام إىل بداية القرن الثالثإن 

وذلك , ف يوما بعد يومحيث بدأت حدود مملكة الرومان تضع
 لكن .)1( داخل اململكةية القائمةقتصادة واالي السياسسبب املشاكلب

 الذي أعلن النصرانية سطنطنيقة خالل فترة التحتسن احلال ملدة مؤق
أصبحت النصرانية الدين فور أن و.  نفسهادينا رمسيا يف اململكة

  التبشرييةةبدأت احلركات التنصريي, السائد والرمسي يف هذه البقعة
   . وقاموا بنشرها يف كل مكان,تدخل إىل دول البلقان أفواجا

 بالد يف النصرانية دخول عدة تدور حول قضية هناك أقوال
  .وسوف أذكر بعضا منها, البلقان وكوسوفا من إحدى بالدها

                                                
1 Driton Morina “Zhvillimi Historik i Feve në 

Gadishullin Ballkanik, respektivisht në Trojet 
. 17faqe , 2viti , 44. rn,  Gazeta Besa,”Shqiptare

com.gazetabesa.www  
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 إىل األراضي األلبانية يف القرن تهناك من يرى أن النصرانية دخل
املناطق اليت  هذه إىل  ,Shen Paliك رحلة ويدل على ذل, )1(األول
ويذكر يف بعض البحوث أن النصرانية .  بالوثنيةدين شعبها يكان

لكنين أرى أن هذا الوجود ال يدل على , كانت موجودة يف البلقان
بل كان يدين ا بعض ,  وتأثريها يف أحناء دول البلقانهاانتشار
  .األفراد

 جيوش الرومان بأصول ألبانية ن النصرانية دخلت بواسطةإويقال 
وك وكانوا حراسا ملباىن مل, ”Praetorium”: وكانوا يسمون بـ

  .)2(الرومان
لرومان ل وهو أحد الكاثوليك التابع - Ferlati –يقول فراليت 

أقدم اجلماعات النصرانية يف البلقان : ويف نفس الوقت املؤرخ املشهور
 Shenدي القسيس  على أيت اليت تكون,Durres – درس ةمجاع

                                                
1 Zef Mirdita “Gjashtë shekuj e parë të krishterimit në 

trevat iliro-shqiptare. Krishterimi ndër shqiptarët”, 
simpozium ndërkombetar Tiranë 16-19 Nëntor 1999, 
Shkodër. 37-39; Gjergji Gusho, Mbi përhapjen e 
krishterimit dhe të kishave në rrethin e Pogradecit, 

Pogradec: D.I.J.A., f.12. 
2 Millan Shufflay, “Historija e shqiptarëve te veriut: 

serbët dhe shqiptarët”, f.178; Jacques, f. 214 
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Pali, 1( أكثر من سبعني أسرة نصرانيةتتعدى وهذه املدينة كانت( ,
  .)Apolloni)2  و,  Sezariومن أشهر القساوسة يف هذه املنطقة 

 بدعوة أخذوا يقومون, وبعد وصول القساوسة إىل هذه املناطق
 يف - Trake -األماكن املستوطنة من يف  وذلك الناس إىل النصرانية

  . اإليللريية وهم أجداد األلبان القدامىواألسر, ا التارخييةمقدوني
قوم  كان ي- Shen Andreu -  أن القسيسوالقول الثاين هو

 و, Dakeve:  قبائليفوباألخص , بالتنصري يف هذه البالد
Skifeve  -كما أنه كان يدعو الذين يسكنون يف املناطق البحرية  
  .ب من البحر األسودوخاصة الذين عاشوا بقر, إىل النصرانية

, 325 يف سنة  عقد االجتماعسطنطنيقوجدير بالذكر أن ال
 هي الديانة الرمسية يف هذه ديانة النصرانيةاللن رمسيا أن ذ أعوعندئ
, ومن مث قام بتحويل معابد الرومان إىل كنائس, )بالد البلقان(البالد 
 ودنسوس - Porolissum –أيضا مع معابد برولسوم حدث هذا و

                                                
 .209ص , املرجع السابق 1
2 Qani Nesimi, “Ortodoksizmi te shqiptarët (historia e 

religjioneve), Historia e kishës ortodokse autoqefale 
shqiptare (KOASh), 1. Përhapja e krishterimit te 

shqiptarët. f. 65-68. 
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– Densus-, كلها تعد من األسر والقبائل البلقانية يف فترة و
  .)1(الرومان

 الرابع واخلامس ظهرت يف منطقة البلقان مشاكل وخالل القرنني
وانقسام الكنيسة النصرانية إىل , سبب سقوط مملكة الرومانبأخرى 
 .والكنيسة الكاثوليكية  الغربية, األورثوذوكسية الشرقية: كنيستيها
 على دول البلقان إذ أن الصرب والبلغار هذه التفرقة تلقد أثر

 السلوفني فضلبينما , Cirilikاختاروا األورثوذوكسية وكتابتها 
Slovens , والكرواتCroats ,أما بالنسبة , الكتابة الالتينية
فهم مل يتكلوا , Bogomilوالبغوميل , منهم األلبانو, لآلخرين
  . إحدامهالذا اضطروا أن يدخلوا يف, نفس اللغة

 جسر  وهي أن منطقة البلقانوال أنسى أن أسجل هذه املعلومة
ألنواع خمتلفة من  توهلذا السبب تعرض. متصل بني أوروبا وآسيا

وأخريا االستعمار , واإليطايل, منها االستعمار الروماين, االستعمار
بوا إىل نسح تسعني عاما إىل أن ا ذلك واستغرقالصريب النصراين

  .دهمبال

                                                
1 Gazeta Besa, e mërkurë, 22 nëntor, 2006, Nr. 44, viti 2, 
 .17faqe com.gazetabesa.www 
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 مقدونيا أم  األلبان سواء أكانوا من ألبانيا أمتيجة ذلك أنون
وليس ,  دينا وثنيا يدينون به هلاقبل وصول النصرانية كان, كوسوفا

رهابيون بأن والقساوسة اإل, كما يدعي املؤرخون املعاصرون
  .النصرانية هي ديانة أجدادنا

دل إن هذه األقاويل املنشورة يف جرائدهم واالت األجنبية ت
و . وخاصة على مسلمي كوسوفا, بلقانالعلى حقدهم على مسلمي 

 يدور حول جهود خاصاً مبحثا خصصت,  ذلكيتضحلكي 
 ودرها يف اجلوانب السياسية ذاكرا ,والكنائس يف كوسوفا, القساوسة

  .أهداف القساوسة للقضاء على مسلمي كوسوفا
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 املبحث الثاين

لقضاء على ايف  دور الكنائس والقساوسة يف كوسوفا
  لمي كوسوفامس

 نسحبإن الكنائس يف البلقان عامة ويف كوسوفا خاصة منذ أن ا
 وذلك حقدا,  ضد هوية املسلمنيضخمةموا جبهود قا, العثمانيون
وكذلك قبل سقوط العثمانيني تعرضت . اإلسالميف دخوهلم ب عليهم

و . م1880-1878 وخاصة يف سنة, األراضي األلبانية إىل تقسيم
وذلك على النحو , ةي بذكر احلقائق الواقعأقوم ذلك سوضحألكي 
  :التايل
§ ربملان اإليطايل ال يف ماًلْيعدد من الصحفيني اإليطاليني أعدوا ف

بأن ,  من الصربيني النصارى وكنائسها يف كوسوفابتشجيع
يف حوة اإلسالمية القائمة صالنصرانية اآلن يف خطر من ال

, ارى الصرب يف كوسوفاوهذه العالقات بني نص, كوسوفا
وسكان إيطاليا تدل داللة واضحة على حروم الصليبية 
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 وبناء .)1(عرب القروناملستمرة وطردهم املسلمني من أوروبا 
تفقوا ا, ني بني نصارى الصرب واإليطالياملوقعةتفاقية على اال

 اختاروا مجاعة من لصددويف هذه ا, بأن ينصروا األلبان جربا
اخلرباء يف قضية التنصري الذين كانوا من قساوسة الصرب 

ضمن اإلرهابيني والظاملني يف تنصري ألبان كوسوفا يف منطقة 
–Dukagjin - , ولكي يقنعوا أنفسهم .م1913سنة  ذه

اجلنوبية لقد نصرنا يف إيطاليا ":  قالوا واملرةررةكاملسؤولية امل
هذه  عنوال ميكن ألحد أن يوقفنا , يا ألف ألبان200
وقد لعب نفس الدور أهل اجلبل األسود . )2(..."جراءاتاإل

بدأ نشاطهم . يف تنصري مسلمي كوسوفا إىل األورثوذوكسية
كل ذلك كان , إحدى مدن كوسوفا, Peja –يف مدينة بيا 

 - وكذلك يف منطقة - Gërbiq -حتت أمر الرائد الصريب
Strumicë - ,صاب مجيع النساء غتقام القساوسة با

                                                
1 : r Qerim UjkanitëReagim kund, Muja. Hajredin S

com.albmuslimstudent.www  
2  Hajredin S. Muja, Reagim kundër Qerim Ujkanit 
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,  أن يدخلوا النصرانيةوأخريا أجربوهم ملسلماتوالفتيات ا
 .)1(موإال قتلوه

 القرون أثر على إن جهود القساوسة يف الكنائس ودورهم عرب §
 ذلك يف احلرب األخرية بتدمري وظهر, الشعب النصراين
 وطردهم ,غتصاب النساء والفتياتاو, املساجد وإحراقها

,  اجلاهلإن وراء ذلك هو اإلرهاب النصراين. خارج البلد
 أن األلبان عاشوا قرونا مع النصارى هموليس كما يقول بعض

الفرصة ألن تح هلم ت مل هألن, ةومل يقع بينهم أي حرب ديني
بعد أن و, ن يف هذه املناطق مخسة قرواخلالفة العثمانية قضت

بدأ ,  وأخريا سقطت وزالت,بوا من األراضي األلبانيةسحان
مل يكن هناك عنادا لو و, ينيالصرب بإبادة املسلمني الكوسوف

لكنهم , من الصرب ملا اغتصبوا بنات املسلمني ونساءهم
ألم عرفوا أن , حصلوا على هذه التغذية من القساوسة

 هو أشد وأخطر من  يف نظر املسلم الكوسويفغتصاباال
ذه  مثل هويف تاريخ األلبان مل يقع شيئ. لالتنصري أو القت

 .ا نصارى الصرب احلوادث الكارثة اليت قام

                                                
 .بتصرف من الباحث, املرجع السابق 1
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 جهود الكنائس يف تنصري املسلمني يف مدينة تلقد ظهر §
وكان من بني , - Peja –بيا و, - Gjakova -جاكوفا

حركة التنصري كانت . املنصرين املضطرين إماما ودرويشا
 و Plava ,Gucia ,Rugovaقائمة أيضا يف منطقة 

Berane . والذين مل يستجيبوا إىل دعوة القساوسة بأن
 رصاصات حلقهم الرصاص واالبادة مبختلف أنواعها, روايتنص

 .واإلبادة على خمتلف األنواع

,  جتاه املسلمنيأثرا سيئا هلا إن النصرانية يف كوسوفا كان §
  يف هذه املناطق كان ورائههوذلك أن النصارى كل ما فعلو

ن النصرانية ال  دينا إذ إهعديبل هذا ال ميكن أن , الدافع الديين
,  إىل إبادة املسلمنيوال, غتصاب الفتيات والنساءا تدعو إىل

 . لكن يغطى وراء الديانة النصرانيةإن هذا شيئ من الالدين

 يف تغذية رؤساء األحزاب هلم لقد لعب القساوسة دورا كبريا §
 مسلمي كوسوفا وغريهم من مسلمي علىفتراءات باال
جتماعات الصربية سنة إحدى االويرى ذلك يف , بلقانال

قال أحد رؤساء األحزاب الصرب ,  يف سنجاكم1990
Vuk Drashkoviq ,أنتم أيها : ...  املسلمني شطرهامتج

سنفتح الطرق واألبواب وسوف , املسلمون ليس لكم شيئا هنا
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ألنكم ال , وتركيا, وإيران, واملدينة, نرسلكم إىل مكة
إىل هذه الدرجة وصل حقد  ".تستطيعون املعيشة مع الصرب

واحلقيقة أن األلبان هم من أقدم الشعوب يف منطقة , النصارى
فهم قبائل جاءت من الغرب , والبلغار, أما الصرب, البلقان

وهذا , أما اإليللري,  واستوطنوا بعض املناطقيف وقت متأخر
ن بوصوهلم إىل فهم معروفو, لق على قدامى األلباناسم يط

, ي خاليةواألراض, ا املناطقفوجدو, ي قبل امليالدهذه األراض
 . غري مستوطنة, خالية: ومعناه, ا مسوا أنفسهم إيللريلذ
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 املبحث الثالث

 املسلمنيب عالقة النصارى

 من ينلقد شهد التاريخ أن ألبان كوسوفا ومنهم املسلمون واآلخر
 الكنيسةفرقة اتبعت : أهل النصارى املنقسمني إىل فرقتني

, الْكَنِيسة الكَاثُوليكـية اتبعت, واألخرى, الشرقـيةاألرثوذوكسية 
سبب العرق واألخوة وذلك ب,  عالقات متينة عرب القرونكان هلم
   .ويةالدم

مع أم , ومنذ قدمي مل يكن هناك سوء فهم بني ألبان كوسوفا
 ةستمرالقات موال شك أن هذه الع. بعضهميدينون بدين خيتلف عن 

  .إىل يومنا هذا
استطاعوا أن ,  أن ألبان كوسوفاوأرى من املفيد أن أشري إىل

, يواصلوا هذه العالقات باألرثوذوكس والكاثوليك ألسباب عديدة
وذلك كما , ينبغى على القارئ معرفتها, إال أن فيها سلبيات كثرية

  :يلى
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 األحكام ون كثريا من يعرفإن سكان كوسوفا مل يكونوا .1
بعض عندما جند , فلذا, واحلدود املذكورة يف القرآن الكرمي

ويستدلون , الباحثني يذكر أن عالقة األلبان مع النصارى متينة
فهذا ال يدل على أا ,  بعضنبذلك على أم يتزوجون م
وإىل ,  والسنة النبوية الشريفة, الكرميعالقة مبنية على القرآن

إن هذا ال . ينيومنا جند أسر مسلمة تزوج بنتها لرجل نصرا
فإن اإلسالم حيرم , سالميدل على فهمهم الصحيح لدين اإل

  .هذا الزواجمثل 
 أكثر إن احلكم الشيوعى الذي كان سائدا: احلكم الشيوعي .2

أدى إىل اختالط املسلمني بالنصارى اختالطا ,  أربعني عامامن
وذلك بأن يقوم املسلم بزيارة النصارى مبناسبة األعياد . بينا

 أنهم وكما نعل. وغري ذلك من اهلدايا, وأن يشترى هلم مخور
,  جيوز احلديث عن التفرقة الديـنيةالخالل احلكم الشيوعى 

وا يف وتساهل, افهذا يعد من الكارثة ألن املسلمني ضعفوا كثري
, وأكل حلم اخلرتير, ن النصارىوالزواج م, شرب اخلمور

 .وغري ذلك

إن الصرب منذ أن سقطت اخلالفة : احلكم الصرىب  .3
دول البلقان بأن  من بتانسحو, م1912العثمانـية سنة 
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ومشكلة إقليم , تخلص منهات مل فيها مشاكل عديدة تترك
,  اإلقليماستوىل الصربيون على هذا, ن بينهاكوسوفا م

, قتلوا العلماءف  حكما ظاملاوحكموا على الشعب املسلم
وهم من , بل األسوداجلوأتوا بالسكان من , ودمروا املساجد
وهذه اخلطط . قليمواستوطنوا يف هذا اإل, الصربيني كذلك
,  تدمري املسلمني من ناحـية األخالق إىلكانت دف
 .ىهم عن دينهم اإلسالمعدوخاصة ب, والرجولة

عد من أهم األسباب اليت أدت إىل هذه ي هإن ما ذكرنا
. واإلثنان من جنس واحد, ت بني املسلمني والنصارىاالعالق

لى وقـد حياول مفىت كوسوفا والقساوسة أن حيافظوا ع
هذه العالقات لكى يستمر ذلك وأن يكون مثاال للشعوب 

  .األخرى
,  يف مناسبة األعـياد يتزاورون مع بعضهوحيسن بالذكر أن

كل ذلك . وحيضرون يف املؤمترات, ويشتركون يف املناسبات الدولية
 إن بل, إال أن احلقيقة ليست كما نرى, مشهود ومكتوب يف الكتب

حتولوا إىل أناس يدعون ,  وغريهمفاالنصارى من أهل ألبان كوسو
وذلك هي الديانة , إخوام من الدم أن يرجعوا إىل ديانة أجدادهم

  .  ا قبل ستة قرونة اليت كان الشعب األلباين يدينالنصراني



  

~ 84 ~ 
 

حوة النصرانية بالدعوة إىل النصرانية منذ صوقد بدأت هذه ال
 وهذا كالم بعيد ,يفس أن األلبان اعتنقوا اإلسالم باللني مستد,سنني

ولو كان ذلك لرجعوا إىل ديانتهم السابقة فور أن , عن احلقيقة
 وكذلك هناك بالدا كثرية يف العامل مل تكن .سقطت اخلالفة العثمانية

ومن مث أصبح الدين اإلسالمى الدين , مسلمة لكنها دخلت اإلسالم
 بني  والذي أريد توضيحه يف هذا الصدد أن العالقات.الرمسي يف البلد

  : نقسم إىل نوعنيتاملسلمني والنصارى يف كوسوفا 
يواصلون , ال حيسنون هذه التفرقة, هم أهل القرىو: العوام .1

وقد نالحظ ذلك يف مدينة , م مع أقارم النصارىاعالق
إذ جند يف بيت واحد أويف ,  ومدينة جاكوفا- Klinaكلينا 

  .أسرة واحدة من املسلمني والنصارى
هذا القسم ال و. دخل املتعلمونه الطبقة يويف هذ: اخلواص .2

فالذين عرفوا . يقبل أي شيئ قبل الرجوع إىل كتب التاريخ
ال يريدون أن يسمعوا , خدمة العثمانيني يف األراضي البلقانية
 وذلك ألن األلبان قبل .عن موضوع الرجوع إىل النصرانية

 النصارى من انيني مل يعيشوا حياة مرحية ألنجميئ العثم
كما نرى , مل يعاملوهم معاملة جيدةنيطيرومان والبزانال

  .العكس عند العثمانيني
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بعض منهم , وهم طبقة العوام, وأود أن أذكر أن القسم األول
.  بعضنويتزوجون م, ويشربون اخلمور, يأكلون ما يأكله النصارى

ويظهر من هذا أنه ال توجد فرقا بني املسلمني والنصارى يف مثل هذه 
,  وأزاهلا مبفهوم اجلملةستعمار ألغى هذه التفرقةن االإإذ , تاملعامال

لشيوعي بأن جعل املسلم والنصراين  اوقد سقى هذا االستعمار احلكم
  .كشخص واحد
هل يف كوسوفا حركات تبشريية تقوم بالتنصري : ورب سائل يسأل
  يف هذه األيام؟
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 اَلفَصـلُ الثَّـالث

  شهود يهوه يف كوسوفا
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  ه يف كوسوفاوشهود يه
  

 أن أشري من املفيد أرى, ة شهود يهوهـقبل أن أبدأ باحلديث عن فرق
وذلك لكثرة الفـرق , إىل ذكر بعض احلقائق اليت ينبغي معرفتها

هناك أسباب . )1(التبشريية اليت تعمل بنشاط يف إقليـم كوسوفا
  .كثرية يف هذا األمر

 يف أماهلمت حتقق, إن الغرب بعـد احلرب األخرية يف كوسوفا
الذي فور أن ,  واملؤسسات التبشريية يف هذا اإلقليم املنظماتنشاط

                                                
كوسوفا إقليما حتت يوغسالفيا االحتادية حىت تفرقت دوهلا يف أواخر   كانت1

و كانت تتكون يوغسالفيا االحتادية من احتاد ست مجهوريات . القرن العشرين
ة مجهورية بوسن, مجهورية سلوفينيا, مجهورية كرواتيا, مجهورية صربيا: و هي

: و إقليمان مها, و مجهورية مقدونيا, مجهورية اجلبل األسود, و هرسك
و , ربا الوسطى الشرقيةيقع قسم من يوغسالفيا يف أو. كوسوفا و فويفودينا

سبعون باملائة من مساحتها تقع يف الشمال الغريب لشبه جزيرة مخس و% 75
اطئ البحر  كيلو متر من مساحتها على شو2090و يقع , و سكاناً, البلقان

دراسة إقليمية " جغرافية العامل: "دولت أمحد و آخرون, صادق. األدرياتيكي
  .431ص , آسيا و أوربا
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, واملنصرين يف الطرق, فوجئ مبشاهدة املبشرين, خـرج من احلرب
 .يقومون بدعوة الناس إىل تعاليمهم املنحرفة ,والبيوت, تواحملطا

 ,لدول اإلسالمية بأن تقوم بواجباال واسمحي مل والغريـب أم
  . )1(وغريها من البالد,  للدول النصرانيةحواكما مس

رنة باملنظمات عد قلة مقـاـمات اإلسالمية توال ننكر أن املنظّ
 وارجع إىل أن الغرب أرادت هاكلواألسباب  .التبشريية يف كوسوفا

وغري ,  أهل البلد أن الدول اإلسالمية تعد من الدول الناميةإقنـاع
إن : صل األمر إىل أن يقالبل وقد و, مهتمة مبسلمي كوسوفا

يعىن من بالد غري ,  واملعونات تكثر وتأيت من العامل الغريباملساعدات
  .مسلمة

أن أبني أن املنظمات اإلسالمية القليلة اليت يف هذه النقطة أود 
استطاعت أن تبذل , أتيحت هلا الفرصة بأن تدخل إىل هذا البلد
وكذلك , واملستشفيات, جهودها البارزة يف تعمري وبناء املساجد

  .)2(اهتمت برعاية اليتامى

                                                
1  Nexhat Ibrahimi, Fushata kunder organizatave 

humanitare Islame ne Kosove.  

  www.zeriislam.com:شبكة االنترنت 2

http://www.zeriislam.com
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إذ أم , تختلف نشاطاا اختالفا بيناف أما تلك التبشريية 
وال عجب أن اإلسالم دين , وخيربون أخالقهم, يفسدون الشباب

ملنظمات اإلسالمية فلذا حينما رأوا أن ا, يفرق بني األهم واملهم
بدأ , ب بوسائلها الدعويةألا قامت بإصالح الشبا, ناجحة يف عملها

 بالتنصري من هنا وهناك يسبها حبـجة أا ـنيبعض النصارى القائم
وكأا تريد تأسيس الدولة اإلسالمية يف وسط , تم ببناء املساجد

,  صورم يف وسائل اإلعالم تشويهوكل ذلك كان ألجل , أووربا
 حىت ,لداألمر الذي أدى إىل طرد هذه املنظمات اإلسالمية من الب

 ما عرفنولكي , تستطع املنظمات التبشريية أن تتنفس حبرية تامة
 املترتبة على وجودها والسلبيات,  هذه الفرقة من نشاطاتتؤديه
رى ذلك يف مضمون هذا الفصل الذي قد سن,  واخلطر منهااالقائم

  : جاء تقسيمه إىل ما يلي
  .ذه الفرقةالتعــريف العـام ـ: حث األولاملب

  .  وفاأنشطتها يف كوس: ث الثايناملبح
  .ـويفسلبياا جتاه الشعب الكوس: الثاملبحث الث

  .وفا وخطوراأثر هذه الفرقــة يف كوس: املبحث الرابع
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  لُو اَألـثُحبـملْاَ

ـَيفرِعـلتاَ   هوهـود ي شهـةقَرـفام بِ الع

 
ترف ـ ولكنها ال تع,املسيحية شهود يهوه من أحد الطوائف نَّإِ

خرى، حية األبالطوائف املسي
كما أم يفضلون أن يدعو 
بشهود يهوه على أن يدعوا 

م عا ظهرت  وقد.مسيحيني
 يف والية بنسلفانيا ,م1870
تشارلز تاز " على يد ألمريكية

 Rutherford راسل

(1852-1916)")1( . 

                                                
1 Halil Ibrahimi, “E vërteta rreth Dëshmitareve te 

Jehovait” www.islamidhekrishterimi.com  

http://www.islamidhekrishterimi.com
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رت بـ الشهود عن جمموعة صغرية لدراسة اإلجنيل وكنشأوقد 
موعة فيما بعد لتيتميزو". تالميذ الكتاب املقدس"صبح هذه ا 

 دون اًحمبتهم الشديدة لبعضهم بعضو الشهود بروابطهم املتينة منتسبو
 و وعظهم التبشريي الدؤوب  وو قوميةكانت أ عرقـيةية حواجز أ

الكتاب عرض دروس بيتية جمانية يف  و,الذهاب إىل أصحاب البيوت
ن إ , املسيحني ورفضهم ملظاهر اإلحتفاالت اليت يزاوهلا أغلب،املقدس
الغريـب يف هذه الفرقـة كما  و,املسيح مبيالد همن كلـكمل ي

 بأعياد امليالد، وال خيدم الشهود ونال حيتفلأم , من قراءتىالحظت 
ي شكل من أذ ال يتدخلون بإ ,وهم حمايدون سياسيا اجليشيف 
 , وال بشفاعة القديسني, كما ال يؤمنون بالثالوث،السياسةشكال أ

 الف 144ن أوال بنار اهلاوية كوسيلة لتعذيب األشرار، كما يؤمنون 
ستنادا إ - سيحكمون مع املسيح يف السماء بالروحمسيحي ممسوح 

شخاص الصاحلني ن بقية األإو) ملكوت اهللا (- سفر الرؤياإىل 
 ,رضأن الصاحلني سريثون األورضي أسيعيشون يف فردوس 
 .)1( بد حتت حكم احلكومة السماويةويتمتعون بالعيش إىل األ

                                                
  www.islamidhekrishterimi.com: املوقع اإللكتروىن 1

http://www.islamidhekrishterimi.com
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أكثر  )1(قدسرد يف الكتاب املقـد و و,اهللاهو اسم  يهوهسم اإل
سم بلقب رب ولكن املترمجني قاموا بإستبدال اإل. مرة 7200 من
لتزام جتاه االرياً من ـيكن الشهود مقداراً كب . )باليونانيةكرييوس (

 ثالثتعقد جتماعات اليت و حرصاً أشد يف حضور اال, عقيدم
 مرات ثالثمرات يف األسبوع يف القاعات العامة واحملافل اليت تعقد 

  . و مالعب رياضيةأ ,يف السنة يف قاعات أكرب
" شهود يهوه" باتخاذ اللقب  يهوه قاموا شهودوجدير بالذكر أن
  كانالقاضي ويذكر يف مؤلفام بأن .م1931بشكل رمسي يف العام 

ولقد تأثـر .  كثري التأليف وكان كاتباً,ال يشبع من مطالعة الكتب
فصنع منها تعاليم , اليت أجته بدرجة كبرية" جيهوفة"لكلمة ب

حنن  - الكثري ن هذه الفرقة ميكننا أن نتعلمـوم. يعتمدون عليها
  .)2( من محاسهم وطرقهم ومنهجيتهم- املسلمني

 كيف أوشكت  سوف نرى,وجمالم, وإذا رجعنا إىل كتبهم 
ولو . يا قبل زمن حكم هتلرـملانأ عهذه الفرقة الفاسدة على إخضا

                                                
 .املخطوطات األصلية: ا ويراد هن1
حممد : ترمجة وتعليق, أمحد ديدات, اهللا يف اليهودية واملسيحية واإلسالم 2

 .43: ص.خمتار
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رجعنا إىل تاريخ هذه الفرقة سنرى كذلك استعادم ملركزهم السابق 
هل سيكونان يف ,  ومركزهم يف نيجريا,ملانيا الغربيةأية يف ـثان

جديـراً باالعتماد والقبول يف باقى إفريقيا؟ وهذا ياراً ـعالنهاية م
سؤال ميكن أن يطرح على جهودهم يف دول البلقان وخاصة يف 

 يف جملة اآلن سوف نرى نسخة من شظيتهم .ألبانيا وكوسوفا
“Kulla e Rojës” ة من أنبياء  أن املنتسبني إىل هذه الفرقزعماليت ت
  .)1(اهللا يف هذه األيـام

؟  الفرقة من أنشط الفرقملاذا تعد هذه  

 منتسبو شهود  حققوقد,  مثل هذا السؤاليسألن السائل ميكنه أن إ
 جناحاً غري عادي بالنسبة لكل الفرق الدينية اليت ظهرت خالل يهوه

هم األكثر إعداداً " الشهود" وذلك أن هؤالء ;املائة عام املاضية
 هم ضد  وال شك,واستعداداً يف معركتهم ضد املسيحني اآلخرين

  كثرية جتاه الشعب الكوسويف الذي ابتاله وأضرارهم,املسلمني أيضا

                                                
1 Halil Ibrahimi, “E vërteta rreth Dëshmitarëve të 
. ”Jehovaitcom.islamidhekrishterimi.www  
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م يف  خالل البحث عن نشاطا ذلكسوف نرىو .اهللا بالفقر
  . العديدةكوسوفا ومراكزهم

السبب يف ذلك ببساطة هو أم ينخرطون كل يوم يف نظام يتخذ 
يف كوسوفا وذلك يف مراكزهم العديدة , الفعالية جتاه حتقيق األهداف
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 األخرى من الفرقو" شهود يهوه"رق بني ـفالفَ. وخارجها
اية كل ـ يف  هو أن هؤالء املنتسبني, واإلسالمية,املسيحية
م  أعين بذلك أ,جتماعاتون ما تعلَّموه يف هذه االوع ينفذُّـأسب

   . سرعان ما خيرجون من اجتماعام مثيطبقون الوسائل التبشريية

 األتــباع

وذلك حبسب ,  يوما بعد يوميزدادونتباع فرقة شهود يهوه إن أ
ن أتباعهم يربون على ستة أ يزعم الشهود ،2006 غسطسأإحصائية 

 وتستند اإلحصائية على عدد .بلد 237 من ماليني ملتزم يف أكثر
قد ال نتوخى الدقة . الذين يقومون بالعمل التبشريي يف بيوت الناس

ذ استثىن إحصاء األطفال دون سن العاشرة، واستثىن إيف اإلحصاء، 
تباع فكر الشهود الذين ال يقومون باألعمال التبشريية أكذلك 
ة متحفّظة بعض الشيء فهناك ن اإلحصائيأنستنتج مما سبق، . املرتلية

 والذي يقام مرة واحدة كل "عشاء الرب"مليون نسمة حيضرون  16
  .)1(عام 
  

                                                
 www.islamidhekrishterimi.com: االنترنتشبكة  1

http://www.islamidhekrishterimi.com
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  ثايناملبـحث ال

  أنشطـتها يف كوسوفا

قامت بوظائف , ه بعد أن انتشرت يف بالد البلقانإن فرقة شهود يهو
 يشتغلون ليال اأصحاإن .  كثرية يف كوسوفا وخارجهاتونشاطا
وقبل احلديث عن أنشطة . الناس إيل تعاليمهم املنحرفةدعوة واراً ل

هؤالء يف كان لزاماً علي أن أبني جهود , هذه احلركة يف كوسوفا
  .  يأتى من قبلهالبالد املسلمة لكي نرى اخلطر الذيبعض ا

من اجلدير بالذكر أن نشاط هذه اجلماعة ممنوع يف معظم الدول 
و ,  العربية واجلمهورية العربية السوريةمصرالعربية مثل مجهورية 

لكن .  وبأا ختدم إسرائيل,بارتباطها بالصهيونية العامليةذلك لالعتقاد 
، والسودان لبنانعمل شهود يهوه مسموح به يف كل من مجهورييت 

,  يف السودان1300 شاهد يف لبنان و3500الك أكثر من وهن
فقد كان  .وغريها من البلدان, كوسوفا, وكذلك يف الكويت وألبانيا
, يبة واحدة منذ حوايل مخسني عاماًبالكويت أسرة مسيحية عر
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والذي حدث , واملقصود هنا أن هذه األسرة كانت من شهود يهوه
ل عدد  إىل أن وصملبشرين للتبشري واهو أا قامت خبدمة كبرية
  .)1( كنيسة يف هذا البلد الصغريالكنائس اليوم مخسة وثالثني

وخاصـةً يف , ب شرق آسيا فقد تسربت هذه الفرقةأما يف جنو
إندونيسيا اليت تـعد أكرب دولة يف العامل اإلسالمي من حيث عدد 

ر يف هذا البلد املسلم هناك أكثر من ستة آالف مبش. سكان املسلمني
واخلطر هو أن هؤالء ليسوا من , مسيحي يبلغون تعاليم ديانام
 ولكنهم دعاة ناشرون Pastors- قساوسة وال أصحاب أبرشيات

  .لدينهم
 نشر جدا يف سبيلال تدخر  مجاعة الشهودوجيدر بالذكر أن 

معتقداا يف شتى بقاع األرض، ويؤكد شهود يهوه على نشر 
ويقوم الشهود بطبع . واملرئية, كتوبةمعتقدام عن طريق املادة امل

 . لغة خمتلفة81 :بـ واليت تنشر ،Awake "استيقظ"ونشر جملة 
تتم معاينة ومداولة تلك  ولكن ,وتتناول الة مواضيع متنوعة

ويقوم . املواضيع العامة من وجهة نظر فكر الشهود وتصدر شهريا

                                                
حممد : ترمجة وتعليق, أمحد ديدات, اهللا يف اليهودية واملسيحية واإلسالم 1

   .43: ص, خمتار
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 The "برج املراقبة"الشهود أيضا بنشر جملة أخرى تعرف باسم 

Watchtower،طبع هذلة بـ ه وتوتتناول , لغة خمتلفة161 ا 
 , مليون نسخة26 وعقيدة الشهود، ويقدر توزيع الة بـ ,مذهب

يصدر شهود يهوه أيضا مطبوعات . وتصدر بشكل نصف شهري
 ينطق حىت باللغات اليت,  لغة400تشرح الكتاب املقدس بأكثر من 

موقعهم و. شخاص الساكنني يف املناطق النائيةا عدد قليل من األ
 .)1( لغـة310ىل االنترنت يزود معلومات بع

ال ,  آنفا ميكنين القول بأن منتسيب شهود يهوهتومن كل ما ذكر
 تفما هي النشاطا, واملساجد, والعلماء, خيافون من كثرة املسلمني

يد كان يعاين من اإلستعمار الذي منذ بعـ, يف إقليم كوسوفا
الشيوعي الذي دمر كل ما يسمى إسالما ومسلما؟ وقد دمر 

فحينما بدأ الشعب الكوسويف , وقتل العلماء وقضى عليهم, املساجد
حدث العجب إذ دخلت إىل هذا , أن يقوم ويبدأ بالدعوة اإلسالمية

اإلقليم فالء ما كان خيطر يف بال املسلم الكوسويف أن هؤ, ق شىتر
حتقق و, سيدخلون يف هذا البلد غري احملتاج إىل الفرق التبشريية خاصة

  .م1999-1998 بعد احلرب األخرية اليت حدثت سنة ذلك

                                                
  com.wikipedia.ww/2007.1029..: شبكة اإلنترنت 1



  

~ 99 ~ 
 

إن هذه الفرقة يف إقليم كوسوفا قد استطاعت بوسائـلها 
 تدعو الشعب الكوسويف إىل تعاليمهايــة أن ووطرقـها امللت

   .سلمى كوسوفابالنسبة ملغري املعروفة املنحـرفة 
ة يففي هذا اال أرى من املفيد أن أسجل هذه القصة الواقــع

وهي أن طالبا يف ,  قريبا رمسياً يف وسائل اإلعالمشرتنتـاليت سوف 
, أمريكا قد حصل على درجة الدكتوراة يف كيفية التبشري يف كوسوفا

قام الباحث يف حبثه بذكر الوسائل  .وهو من منتسيب هذه الفرقة
فالكل يعلم . )1(تعاليم هذه الفرقةلعتناق مسلمي كوسوفا ية الومللتا

فحينما انتهت , كوسوفا كان بعـيدا عن ذاكـرة العاملإقليم أن 
 بأن دخلوا وانتشروا يف ,فرصتهم" شهود يهوه "وانتهز منتسب, احلرب
  .ومن مث قاموا بتأسيس املؤسسات واملنظمات العديدة, كوسوفا

 ,السنوات األخرية أشكاالً جديدةلتنصري يف لقد أخذت أعمال ا
 وأعمق ديثة لتنصري املسلمني أكثر خفاًءواخترع املنصرون وسائل ح
 وبذلوا ,املعهودة" التقليدية" الوسائل تأثرياً وأشد مكراً وخداعاً من

مسلمي كوسوفا ة لتنصري لذلك جهودهم الستحداث وسائل جديد

                                                
1 Bisedë me Mr. Olsi Jazexhi, Hulumtues i Historisë dhe 

gazetar në Shqipëri, tema e diskutimit “Misionarët në 
Kosove”  
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 استفتحوا على إن املنصرين: أقولمما ال جيعل من املبالغة أن  وغريهم
 وأتوهم من طرق شىت تكاد ال ختطر على ,املسلمني كل باب

 دي أواقتصا واملسلمني ببال سواء كانت طرقاً ذات طابع سياسي أ
وأصبح التنصري اليوم يتكئ على هذه  ذلك غريأو  ثقاىف اجتماعي أو

ضواء على  وفيما يلي نسلط األ,سائل احلديثة فضالً عن القدميةالو
فمن الواجب علي أن أقوم , أنشطتهاوسائل التنصري بنوعيها مع ذكر 

  :وذلك على النحو التايل, بذكر أنشطتها تفصيليا
سوب اواحل, فتتاح وتأسيس املراكز لتعليم اللغة اإلجنليزيةا .1

وقد قام أصحاب هذه الفرقة بتدريس الشباب اللغة . اآلىل
وذلك بأن جيذبوا , وتراتوكيفية استخدام الكمبي, اإلجنليزية
وذلك , هم عن تعاليمهميحضروا جمالسلوالطالبات , الطالب

 من يدرس يف هذه املراكز القائمة على كل كان إجباريا
إال أن زميال يل كان , هوهناك مراكز كثرية مثل هذ. بالتبشري

ومعظم األساتذة كانوا من , علم اللغة اإلجنليزية تيواظب على
قد ف,  كانت من فنلندا اليتةيذة اللغة اإلجنليزأما أستا, األجانب

وهي مل تكن تعلم أن , عليك باحلضور: قالت ألخي املسلم
 حمافظة فوشتري ”Ropicë“إمام يف قريته الطالب هو 
“Vushtrri”. ويقول يف أثناء املقابلة أن أحد األئمة يف هذه 
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 كان يف طريقه إىل صالة" اإلمام بدري خليلي"وامسه , املدينة
وداخلها ,  رأى مجاعة من األطفال حيملون اهلدايااملغرب حني

من املركز : من أين حصلتم عليها؟ فأجابوا: وسأهلم, صليب
ملاذا تقدمون : ظفي املركز وقال هلمووذهب إيل م. نفسه

واتصلوا بالشرطة , اهلدايا ويف داخلها صليب؟ فخافوا
ومن , هددهم أنه قائلني, املستقرة يف هذه املدينةاألمريكية 

إال أن املصلني يف مسجده قاموا  ,ةلسجن يف نفس اللي, ثـم
  . )1( اإلمام من السجن واظاهرات لكي حيررمب

قد شاهد كثري من الكوسوفيني ل, توزيع الكتب واالت جمانا .2
, ويف حمطة األوتوبيس,  شهود يهوه يف الطرقاتمنتسبو

وا وينشروا ا لكي يوزعوكذلك رأيناهم كيف يطرقون أبوابن
 Kulla e“وجملة , ”Zgjohuni“جملة : مثل, جمالم

Rojës”,ع مـجاناً ووزدف هذه الصح. )2(هي تفو ,

                                                
 املاجستري يف جامعة :طالب..أيوب حازيرى: مقابلة شخصية مع زميلي1

هذه القصة واقعة ومذكورة كذلك يف كتاب اإلمام . بروناي دارالسالم
  . كتاب باللغـة األلـبانيةألف ال, "اإلعالم اإلسالمي: "املذكور املسمى

2 Halil Ibrahimi, “E vërteta rreth Dëshmitarëve të Jehovait”, 
www.islamidhekrishterimi  
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 كما جيدر بالذكر أن, واالت إىل ختريب عقيدة املسلم
 خداع  إىل يهدفا شيطانياشهود يهوه يرون اإلسالم نظام

 دفونرى ذلك يف الكتب واالت اليت , ضالهلمإالناس و
يم اإلسالمية  أن التعالإم يقولون , تدمري عقيدة املسلمنيإىل

 تعاليمهم الكنيسية بينما, ليست مساوية, اليت نزلت على حممد
  .هي من الوحي املرتل

الرتهة , من بني أنشطة فرقة شهود يهوه.  كوسوفاإىلالنـزهة  .3
ناء قام منتسبو هذه الفرقة بب, يف البداية.  كوسوفاإىلأو اجلولة 
ومن مث بدأت هذه , نشاء املؤسسات التعاونيةإو, البيوت

, اتوالكمبيوتر, الفرقة بتعليم أوالد املسلمني اللغة اإلجنليزية
وعندما .  إقليم كوسوفايف تجولوأحيانا يأخذون األطفال لل

  دعتىن إىل الغداء فوجئتقريباتى اليتكنت أزور أسرة من 
,  هذه الفرقــةبانتساب واحـدة من هذه األسـرة إىل

رس يف إحدى املؤسسات التبشريية د أا ت البنتوقد أخربتين
وبعد أن  "Shtëpia e Popullit të Zotit"يف بريشتينا 

  تعاليم هذه الفرقةتدافع عن وهي طالبةعرفت أن هذه البنت 
 بيننا حديث طويل ت وجر, إىل بييت للمناقـشةناديتها, بشدة

وباألخص عن األسباب اليت أدت , حول أنشطة هذه الفرقة
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. الفرقة املنحرفةه ذهلعتناق بعض الشباب الكوسوفيني اإىل 
 إم ,طريقةموننا دينهم بأحسن ـعلِّهم ي: "...ومن مث قالت

 وكذلك لديهم,  واستخدام الكمبيوتر,يزيةاللغة اإلجنليعلموننا 
وهناك , قاعة ملشاهدة األفالم والقصص التارخيية عن املسيحية

,  داخل كوسوفا وخارجهاالرحالت: مثل,  أخرىتنشاطا
وهناك هدايا من قبل , سباحة مع الرجالالوهناك نتمتع ب

 )1(.."املؤسسة وغري ذلك

عتناق الشباب اإن هناك أسبابا ودوافع عديدة تشهد على 
 اليت يقوم ا تويظهر جلـياً من النشاطا, ذه الفرقةهلالكوسويف 

 األخرى إعطاء املنح الدراسية تالنشاطاومن . أصحاب هذه الفرقة
ويرسلوم إىل بالد ,  يعطوم املنحة إم.لبعض الطالب األذكياء

ظفوم ووعند عودم ي, يتعلمون ويتأثرون أكثر فأكثر, معيــنة
. هم املرسومة ملسلمي كوسوفاطهذا من خطإن , يف هذه املؤسسات

ألمريكي نيكسون  هذه اخلطة حتقق أمنــية الرئيس السابق اإن
Nikson رجل عجوزمنتقرب ,  حينما زار مهاجرى األفغان  ,

أنت : "ولكن الشيخ رفض ذلـك وقال له, وأراد أن يسلم عليه

                                                
  .2007 سنة ,هذه املقابلة جرت يف كوسوفا يف شهر يوليو 1
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وكذلك جاء إليه  ,)1(" وال أريد أن أسلم عليكم,رجل كافر وجنس
ملاذا أعطيتم : وقال هلذا الرئيس األمريكي, رجل آخر وهوكبري السن

قام الرئيس األمريكي مبؤمتر ,  وعند عودته إىل أمريكااليهود فلسطني؟
ماذا أعددت : فيونوسأله الصح, ستانزيارته يف أفغانلإلعالن عن 

ما هي : ر سألهو آخ, هي قضية سهلة: هلذه املشكلة؟ وأجاب
,  اإلسالمهياملشكلة الرئيسة : ئالاملشكلة الرئيسية إذن؟ وأجاب قا

ولكي ننأخذ أوالد املسلمني إىل علينا أن جيب ,  هذه املشكلةلَح
  .)2( ومن مث نرجعهم إىل بالدهم,  بثقافتنا وحضارتناغذيهمنو, بالدنا

عالقــة بني هذه الفرقــة والرئيـس لستغرب أوال 
 هي بصددهاوالفرقة اليت حنن .  النشأة واحلالىألنه أمريك, كسونين

أن خطط إذن ميكنين أن أستنبط  . األخرى نشات يف أمريكا كذلك
بل رمست قبل قرن وما زالت تطبق إيل يومنا , هؤالء ليست جديدة

  .هذا

                                                
1 Nebil B.Abdurrahman el-Muhajjis, “Muslimanë 

Zgjohuni!” përktheu nga boshnjakishtja Sali Shasivari. 
Faqe 14.   

  .14ص , املرجع السابق 2
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استغالل الكوارث الطبيعية واحلروب  ومن أسهل الطرق هلؤالء
وضاع مأساوية يف  وما ينتج عنها من دمار وخراب وأ,األهلية

أيتام  فضالً عن أوضاع املسلمني املأساوية من ,أغراض التنصري
ون إليه من طعام وكسوة ومسكن باإلضافة إىل  وما حيتاج,وأرامل

التعليم والعالج مما جيعلهم فريسة سائغة الستغالل املنصرين الذين 
 االهتمام م صحياً  ويدعون,رون مبواسام مادياً ومعنوياًيتظاه

 ومن ,ب قلوب هؤالء املسلمني البسطاء وصوالً إىل اكتسا,وتعليمياً
هم من عهم بأن يف النصرانية خالصمث السيطرة على عقوهلم وإقنا
 ويشترط هؤالء املنصرون على أولئك ,عذاب اآلخرة وفقر الدنيا
يشترطـون  أو,لكنيسة ألداء قداس األحد مثالًاملسلمني الذهاب إىل ا

, عليهـم عـدم املشـاركة يف األنشطة اإلسالمية نظري خدمام
 ـدصاد الذي يعقترأينا ايار اال, سوفاوبعد احلرب األخرية يف كو

 إم, اليوم من أهم األسباب اليت أدت إىل جناح فرقة شهود يهوه
وهذا يعد من أسوأ ,  بفلوسهميشترون نفوس ألبان كــوسوفا

هذا من و, ن الفقراء واملساكني ينتظرون هذه الفرصةأاخلطط إذ 
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ويف , بوسنة واهلرسكالوقد حدث ذلك يف . ظهم يف بعض البالدح
   .)1( وأخرياً يف كوسوفا, ونيجرييا, ونيسياواند, انداورو

وال يزال , ن هذا النشاط قائم يف كوسوفاإوأخريا أود أن أقول 
 -  أنى وجدوا- وجيب على املسلمني األغنياء.  هذاانيومإىل  مستمرا

وأن يساعدوا إخوام املسلمني ,  الفقريةةأن يلفتوا إىل هذه البلد
  . ماديا ومعنويااحملتاجني

                                                
سأشري إىل ذكر بعض املنظمات املسيحية يف , لكي نرى جهود هؤالء وغريهم1

للمزيد ينظر يف املالحق و ملحق رقم " د يهوهشهو" فرقة من ضمنهاو, كوسوفا
)1.(  
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  مبحـثُ الثَّالـثُاَلْ

ـُورتها ف شهود يهوهأَثَـر فرقة ـُوفَا وخط   ي كُوس

ومن ضمـنهم ألـبان , منذ أن عرف لفظ الديـن بني أهل األلبان
وكذلك التعاليم اليت جاء ا أي , استقبلوا هذا املصطلح, كوسـوفا
إذ أم ال يعرفون , آخرين خيتلف عندلكن هذا املفهوم , دين كان

 أن يدرسوا أي شيئ ألوالدهممسحوا , فلذا, ريا عن األديـانكث
وأنا . ولكن املصيبة والكارثة تبدأ من هنا. متوفر يف هذا البلد

ب أن يرشد ذريته وهو غري مرشد؟ وكيف ألكيف ميكن : أتساءل
وهو غري متمكن , طر هذه الفرقةيستطيع راع البيت أن يعرف خ

 كثرياً مبا ونال يهتم, ناس عندنا؟ كثري من الى يف دينه اإلسالمحىت
فهذا بالنسبة هلم هو جناحهم ,  هم يدرسونوامادام, يدرسه األوالد
 . وجناح األوالد

لقد مسعت كثرياً من بعض الشباب الكوسوفيني عن قضية عدم 
 أننا نعد أغلبية همبل وقد ذهب بعض, اخلطر من أصحاب هذه الفرق
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ن اإلحصاءات والنسبة قد ال شك أ. والنصارى هم األقلية, البلد
هل لنا من عظة جيب أن . والغامض, أدت إىل هذا التفكري اخلاطئ 

نتعظ ا؟ أمل منر بقصة إحدى األسر اليت انتسبت إىل شهود يهوه 
دعو توهي أسرة وحدها استطاعت خالل مخسني عاما أن , كويتالب

اليت , بين عددا كبريا من الكنائستالناس إىل تعاليم هذه الفرقة وأن 
 . مخسة وثالثني كنيسةبلغت حنو

ن األهداف  إىل حتقيق جمموعة م يسعى املخطط التنصرييوهذا
م هو الدين الوحيد  فاملنصرون يعتربون اإلسال,يف البالد اإلسالمية

 إذ ,ية وال اهلندوسية وال اليهودية فهم ال خيشون البوذ,اخلطر عليهم
وهي  ,متداد خارج أقوامها وأهلهااالإا مجيعاً ديانات قومية ال تريد 

 أما اإلسالم فهو ـ كما  , نفسه أقل من النصرانية رقياًيف الوقت
 ,تد بنفسه وبال أية قوة تساعدهيسمونه ـ دين متحرك زاحف مي

جند أن للتنصري وهذا هو اخلطر فيه ـ كما يقولون ـ ومن هنا 
 ومن ,تقليدي ومنها ما هو غري , منها ما هو تقليدي,أهدافاً متنوعة
 بل إن , خفي ومنها ما هو باطن,اف ما هو ظاهر جليهذه األهد

 ورغم ,ورة على اإلسالم وعلى املسلمنيللتنصري أهدافاً بالغة اخلط
  .ذلك يكاد ال يشعر ا أحد من املسلمني



  

~ 109 ~ 
 

 واخلطط تعلينا أن حنكم اآلن على ما هم عليه من النشاطا, إذن
 ميكنين أن أخلص ,ى أنشطة شهود يهوه علبناًءو. املرسومة منذ قرن

إال ,  من قبل هؤالء املنتسبنيخطراأن الشعب الكوسويف اآلن يواجه 
, م انغمسوا يف جتارة الدنياأ ذلك بسبب ونأن األكثرية ال يعلم
  :وأود أن أشري إىل  ذلك على النحو التايل, ونسوا اآلخـرة

عن عـد من أخطار هذه الفرقـة عدم حريـة الكتابة ي §
واملقصود هو أن من قام بذكر احلقائق . أنشطتها بشكل عام

عن أنشطة هؤالء سوف يهدد من قبلهم هاتفيا كان أو كتابيا 
 ت بعد أن نشريلوقد حدث , بواسطة العناوين االلكترونية

 يف االنترنت حول حركات التبشري يف جزءا من هذا البحث
ألسر تعاليم عتناق بعض ااواألسباب اليت أدت إيل , كوسوفا

بل وقد وصل األمر إيل أن السفري األمريكي . شهـود يهوه
, تصل برؤساء املنظمات التبشريية يف كوسوفاايف مقدونيا 

تصلوا اومن مث , وطلب منهم أن ينتبهوا يف وظائفهم التبشريية
,  وقد خوفُوهم)1(, كاتب املقالةطالبنيبأسريت يف كوسوفا 

                                                
وكذلك إىل www.alb-europa.com:  للمزيد يرجع إىل شبكة اإلنترنت1

 Koha Ditore: Një studiues: املقال يف الصحيفة اليوميـة يف كوسوفا
islam akuzon misionarët protestantë dhe katolikë, se po 

http://www.alb-europa.com


  

~ 110 ~ 
 

, تقدم هلم رقمي اهلاتفيواضطرت األسرة بأن , وهددوهم
,  ومنهم صحفي,وبعد دقائق اتصلوا يب, وعنواين االكتروين

أنظروا كيف . يف تلك املقاليريد مين توضيح كل ما كتبت 
أما . بل وقد تدخلوا يف وسائل اإلعالم,  هؤالء خبطتهميهتم

ما يروا من , لحجاب الذي حيارب يوميالبالنسبة 
والفرق , منتسيب هذه الفرقةإذن اخلطر هو أن . الضروريات

 والقوات األمريكية,  كثرية من ناحيةعندهم أموالاألخرى 
أعىن بذلك أم ال يستسلمون ,  من الناحية األخرىتساعدهم
 وذكرها توإذا قام أحد بذكر هذه النشاطا, يف عملهم

أليس هذا من أشــد , إذن. تفصيليا خيافون من ذلك
واهللا أعـلم إىل مىت , بلىاألخطار جتاه الشعب الكوسويف؟ 

 .ستمر هذه األخطارتس

وكان ذلك سببا , طرد املؤسسات اإلسالمية يعد من الكارثة §
 . لكي يتجه الشعب إىل املؤسسات النصرانية عند احلاجة

                                                                                            
bëjnë konvertimin e të varfërve22.10.2007 =للتاريخ .

, www.feimdragusha.com :ينظر يف شبكة االنترنت اخلاص ىبوكذلك 
 .واإليطالية, واملاليوية, يف هذا املوقع جتد املقال باللغة اإلجنليزية

http://www.feimdragusha.com


  

~ 111 ~ 
 

إن يف كوسوفا يف السنوات األخرية رأينا تعمري . بناء الكنائس §
ومن أشد األخطار هو بناء الكنيسة . الكنائس وبنائها

يف وسط " الكنيسة الكاثدرالـية"أو املسماة , الرئيسية
 ما وراء هذه ونكثري من سكان كوسوفا ال يعرف .العاصمة

إن لبناء هذه الكنيسة اليت ال حيتاج إليها . اخلطط املرسومة
 تنراها قد بدأ, وأغلبيتها من املسلمني, إقليم كوسوفا

كاا  مدرسة لكي يبىن مهدمت, تأسيسها يف الشهر املاضي
لو كان يبىن مسجدا وألجله : إنين أتساءل. هذه الكاثدرالية

ماذا كان يكتب يف اجلرائد ويف وسائل و ؟ املدرسةهدمت
واآلن عرفت أن وراء كل , اإلعالم؟ إنين كوسوىف النشأة

وواقعة هو الدين, يف هذا اإلقليم حدث هبل إن مجيع , سبـب
سببها ,  كوسوفامجهوريةاملنظمات اليت تعمل بنشاط يف 
وتدمري أخالق الشباب , انتشار تعاليمها الدينية املختلفة

عليم الطالب والطالبات كيفية الزنا بتوذلك , الكوسوفيني
" العازل الطيب"واالبتــعاد عن احلمل باستخدام 

Condom, ا هل هذه التعاليم تنفع الشعب الكوسويف؟إ 
  .تدمر أخالقهم كما نرى ذلك يف هذا العصر
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ابِـعثُ الراملبـح  

 تجاَه الشـعب سلبِـياَّت فرقة شهود يهوه
  الكُوسـوفي

, وما فيها من األنشطة الدينية, إنـه بالرجوع إىل هذه احلركة
 الشعب تبين يل أن هلا سلبيات عديدة جتاه, قتصادية والتربويةواال

  :ى ذلك يف النقاط التالـيةروي, الكوسويف
هلا طرق , وهي إحدى الفرق املسيحية" ود يهوهشه"إن فرقة  .1

 ,عقيدة بعض أهل البلديف كثرية ووسائل عديدة تشكك 
وذلك أن , وخاصةً الشباب الذين مل يتعمقوا يف اإلسالم

مثل ,لفاظا يستخدمون أ, أصحاب شهود يهوه حينما يبشرون
 من سلبياا واستخدام هذه األلفاظ تعد, "شاء اهللا إن", "اهللا"

 .كلمـة حق أُريد ا الباطلألا , يسيةالرئ

إن النشر يلعب دورا كبريا يف . كثرة الكتب وتوزيـعها جمانا .2
ليس , ويف هذه الكتب اليت توزع من هؤالء, الدعوة والتبشري 
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واخلطر هو أا دخلت يف بيوت كثرية , فيها إال كالم خيايل
 تلك عنفمن الصعب أن نبـعد الناس , بواسطة املساعدات
  . اهلدايا العيــنيةعألا توزع م, الكتب والتعاليم

, هتم منتسبو هذه الفرقة بالفقراء واملساكني واليتامىي .3
أصاا , )م1999-1998(وكوسوفا بعد احلرب األخرية 

وكذلك هناك عدد كبري من اليتامى الذين , الفقر والشدة
رأينا , فبعد دخول هذه الفرقة, ناء احلربفقدوا آباءهم أث

 أن, ففي رأىي, تامى والفقراءجهوداً بارزة يف اهتمامهم بالي
سأذكر , ولكي نبني ذلك, هذه املعونات تـعد من السلبيات
 يف , Dobrev)1("دوبرو"قـصة واقعـة حدثت يف قرية 

 إذ أن بنـتاً ,"Fushe Kosove"حمافظة فوش كوسوفا 
 يقام وكان من الالزم أن, سقطت يف بـيتها وانشق رأسها

 وكانت مصيبة كبرية ,)Headoperacion( الرأس  يفبعملية
 مبلغ هذه تدفع إذ أا مل تكن قادرة على أن ;ألسرا
وبدأت أسرا تطلب معونات مالية من معظم , اجلراحة

                                                
, يف كوسوفا الذي ال يريد أن يذكر امسه  األقارب مقابلة شخصية مع أحد1

  . ساكن بقرب هذه القرية
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إال أا , املؤسسات واملنطمات اإلسالمية املوجودة يف كوسوفا
ظمات فذهب أبوها إىل املن. ومل تساعدها, مل تستجب

ولكن , التبشريية ووجد فيها قبوال حسنا إذ أم ساعدوه
كانت , الشروط اليت وضعت لكي جيد هذه املعونات املالية

وما , إذ أنه قبل تلك الشروط, ولألسرة عامة, كارثة له خاصة
 هؤالء املنصرون واملبشرون؟ إم طلبوا هاالشروط اليت وضع

فال شك أن هذا , ملسيحيةمن أبيها أن يقبل تعاليم هذه الفرقة ا
وفوجئ من املنظمات اإلسالمية اليت جاءت , األب قد تعب

دون أي تنظيم بعدم املساعدة مما اضطره من إىل هذا اإلقليم 
  .إىل قبول شروطهم

فمصري هذه األسرة اليوم تغري إىل األسوأ إذ أن األسرة ,  إذن
ا من قبل كانت إويقال , قد اعتنقت تعاليم شهود يهوه
وغريها من التعاليم , والزكاة, تواظب على الصلوات اخلمس

فهذه عربة لنا مجيعا أن نستعد ملثل هذه املصائب , اإلسالمية
بل علينا أن نفـعل شيئا مفيدا , وأالَّ نستسلم, اليت تأيت فجأة 

  .ضد هؤالء الشهود األغنياء
سيس هذه املنظمات ليست إن تأ.  تأسيس املنظمات التبشريية .4

ومن اجلدير .  ألداء خطتهم اخلطرية للشعب الكوسويف باباًإال
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وقلة من أهل , ظفني فيها من األمم املتحدةوبالذكر أن امل
ا من السلبيات إوأقول . لكنهم من منتسيب هذه الفرقة, البلد

فال قـوة لنا من , ألن اجليوش األمريكية تم م اهتماما بالغا
 .منعهم

5. يمكت هذه الفرقة هو التبشري من سلبياين أن أضيف أن ـن
 منتسبيها ال يريد أن وذلك أن بعض, وغري املباشر, املباشر

, بل يقوم بعمله بطريقة غري مباشرة, يعرف أنه من املبشرين
ألم عندما يقومون بتدريس , وهذا أيضاً من السلبيات

يعطون للحاضرين , أو املواد األخرى يف مراكزهم, اللغات
لكنهم يدعون بأا , )1(ل شيئ متعلق بتعاليمهمهدايا فيها ك
, هي معروفة عند اجلميعفأما الطريقة املباشرة . مساعدات
 ويف , والتشكيك فيه,لمسلمني من اإلسالملإخراج  أليس هذا

 , وتزييف مفاهيمه,- صلى اهللا عليه وسلم –سرية رسوله 
إن : "ـ     يقول زومير ـ أحد أقطاب التنصري؟وهدم عقيدته

همة التنصري ليست هي إدخال املسلمني يف املسيحية م
 وإمنا مهمتكم أن , فإن هذه هداية هلم وتكرمي,)النصرانية(

                                                
1  ,”E vërteta rreth Dëshimtarëve të Jehovait“ 

com.islamidhekrishterimi.www   
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 ,"خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقاً ال صلة له باهللا
  : وصدق اهللا إذ يقول

" دـعب نكُم موندـري تاَبِ لَوـلِ الكأَه نم ريكَث دو
نِكُم كُفّاَرا حـسدا من عند أنـفُِسهِم مّن بعد ما تبـين إِمياَ

قالـح ملَه ,اُهللا بِأَمـرِه يأتى يـتا حفَحواصفُوا وإنَّ , فاَع
يـريٍء قَدلى كُلِّ ش109: البقرة( "اَهللا ع.(  

  لَن ترضى عـنكو ((– عز وجل –ويف سورة البقرة يقول 
  ).120: البقرة( ...)) اليهود والَ النـصارى حتى تتبِع ملَّتهم

الدولية للبحوث  بذكر ما نشر يف الة وأختتم هذا الفصل
 Internatianal Bolletin of Missionaryاآلثارية األمريكية 

Research م1990 عن النشاط التنصريي لعام بعض األرقام ,
ها , طى العامل سواء أكان العامل اإلسالمى أم الغريبوهذا النشاط يغ

  :هو ذا

   . منظمة2100: املنظمات العاملةعدد  •
   .عهد م3970: ليت تبعث مبنصرينعدد املعاهد ا •
   . معهد99200: ملعاهد التنصرييةعدد ا •
   . منصر3.923.000: داخل أوطامعدد املنصرين العاملني  •
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   . منصر :285.250م خارج أوطاعدد املنصرين العاملني •
   . جملة دورية23.800: التنصرييةعدد االت والدوريات  •
   . مليون نسخة129: العهد اجلديدعدد نسخ اإلجنيل و •
   . بليون دوالر157: ربع للكنيسةالت •
   . كتيب65.600: ديدةلكتيبات اجلأنواع ا •
   . حمطة2160: إلذاعة والتلفزيونعدد حمطات ا •
 1.369.620.600: ين شهرياًدعدد املستمعني واملشاه •

   .شخص
م 1996مال التنصري لعام ونشرت الة نفسها إحصائية أخرى ألع

  : جاء فيها
   . منظمة4500: املنظمات العاملة عدد  •
   . منظمة23200: ينيت تبعث مبنصرعدد املنظمات ال •
    . منصر4635500:  داخل أوطامعدد املنصرين العاملني •
   . منصر398000:  خارج أوطامنيعدد املنصرين العامل •
   . بليون دوالر193: ربع للكنيسة الت •
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 206961000:  خدمة التنصريعدد أجهزة الكمبيوتر يف •
   .جهاز

   . جملة دورية30100:  التنصريية أنواع االت والدوريات •
 178317000: العهد اجلديد عدد نسخ األناجيل و •

   .نسخة
   )1(. حمطة3200: اإلذاعة والتلفزيونعدد حمطات  •

                                                
1 International Bolletin of Missionary Research1990 – 1996 



  

~ 119 ~ 
 

  الفصل الرابع

  اإلسـالم يف كوسـوفا
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  وفاـالم يف كوسـاإلس

  
يعود إىل و ;كوسوفايف  وخاصة ,إن منطقة البلقان هلا تاريخ خمتلط

مرباطورية الرومانية والبزانطينية يف اإل بني فهي تقع, موقعها اجلغرايف
 وهناك أسباب أخرى, اضروبني أوروبا وآسيا يف العصر احل, القدمي

 واإلدارات السياسية ,كثرة االستعمار:  مثل,أدت إىل ذلك اإلختالط
 يف الفصل السابق عن النصرانية وكما ذكرت. عرب العصور التارخيية

اآلن قَـبلَ أَنْ أَتحدثَ عن  و.على أيدى ألبان كوسوفاقها واعتنا
,  انتـشارِهوطُـرقِ , هذا اإلقليمكَيـفية دخولِ اِإلسـالَمِ إلَى 

كَانَ لزاماً علَي أَنْ أُلْقي الضوَء عن كَيـفية دخولِ اِإلسـالَمِ في 
ارِهـشتانو لـقَانالْب وع إِىل. بِالَدجبِالر ر  املَإِنـهادص

 ت هذا  تناَولعديـدة اليتبِ الاملعـتمدة والكُـتـارِيـخـية الت
ـالَم وصلَ إِلَى بِالَد البلـقَان في تبـين لي أَنَّ اِإلس, رالقَـط

 على أَيدى وذَلك, الث عشر الْميـالَدي تقْرِيـباالقَـرن الث
, الَد للتـجارةذين كَانوا يطُوفُونَ يهذه الب السلمنيـجارِ املُالت

وهذَا ,  الدعـوة اِإلسالَميـةذَلك حـرصوا على نشرِوبِـجاَنِبِ 
 ملسالْم اجِرأَنَّ الت ـلىلُّ عدي(The Muslim Trader) ًابِقاس 
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ـجاَّرِ انَ اهتمام هـؤالَِء الت وكَ. يف حني واحدكَانَ تاجِرا وداعـيا
أَكْـثَر ةـوعرِ الدشمن  بِنامهمإِهمب ـتهِمتارج1(.ت(  فَـقتا قَـدو

 اِإلسـالَم وصلَ إِلَى البِـالَد البلقَانِـية ـؤرخني على أَنَّمعـظَم املُ
عـثْماَنِـي، وذَلك عـن طَرِيـقِ التـجارِ قَبـلَ الفَتـحِ ال

ـَاةو ـَاقِ ضيـقٍ و محـدودإِالَّ أَنَّ ذَلك , الدع  كَـانَ علَى نِط

 ,فْـهومِبِـالَد بِاملَـعنى املَأَما انـتشار اِإلسـالَمِ في تلك ال  .)2(
الع جِـيئم ـدعكَانَ ب الفَقَـد هذإِلَى ه نيـثْماَنِيبِـالَد, كذَلو 

ـقَانِي النصـرانِي في ى التحالف البلانِيني علَعـثْم البعـد انتـصارِ
رعوفَا الشهريةمكُوس ـنة كَـةي سف تقَـعي وهـ 792 الَّت /

,  م، حـيثُ دخلَ الشعب األلْبانِى فى اِإلسـالَمِ أَفْـواجا1389
مهالَمإِس نسحالْ, و لَةوي الدف مهنم حـبأَص ىتح ةانِـيـثْمع

قَائدBallaban Pasha-)  –باالَبان باشا : القُـواد العظَام مثْـلُ
 ,كُـتابِوكَذَلك كبار ال, وغَيره) من قُواد فَتحِ القُسطَنطينِية

                                                
وكذلك . 41ص , واإلسالم, األرناؤوط, األلبان, رجب يشار, بويـا 1

-Nexhat Ibrahimi , Islami në Trojet Iliro: ينظر يف الكتاب 

Shqiptare Gjatë Shekujve,بتصرف من الباحث .  
2 Nexhat Ibrahimi, Islami në Trojet Iliro-Shqiptare 

Gjatë Shekujveبتصرف من الباحث .  
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ـغات  الَّذين كَانوا يكْتبونَ بحوثَهم وأَشـعارهم بِلُ,والشـعراِء
فَةـلتخم ,سِ لُغاَتماناً إِلَى خـيلُ أَحصت هاَ, قَدكْرذ كوإلَي :

اَللُّـغةُ , اَللُّـغةُ العربِـيةُ, اَللُّـغةُ الْبوسنِـيةُ, اَللُّـغةُ اَأللْبانِـيةُ
مد عاكف أَرسوِى ومن هـؤالَِء مح, اَللُّـغةُ الفَارِسـيةُ, التركـيةُ

ـكْم العـثْماَنِى علَى وقَـد سيطَر احلُ . رحمهم اهللا جمـيعا-
 ةهِريالش كَةـرعالْم ـدعب ةـيائنِه ةوربِص لْقَانالْب ةزِيرج" كَةرعم

 Murat)مراد األولِ : طَانُ العـثْمانِىلالَّتى قَاد فيها الس" كُوسوفَا

I) َاجلـفِْسهبِن ىالَماِإلس شلَ. ـيـيقُبارِ اجلَ وـصتشِ اِإلاني ىالَمس
الذى , يدطَانُ بايازِتسلَّم الْقـياَدةَ السل و,طاَنُ مراداستشهِد السل
 الَزار: لكوقـتلَ املَ) وبِيةاُألور(فَة تحالاملُـيوشِ انتصر علَى اجلُ

(Llazar)بِيراحلَ.  الص كَةراملَع هذه ـدعبوةـماس, تضعخ 
 غرادماَنِي ما عدا مدينة بلكُوسوفَا وصربِياَ للحكْمِ العـثْ

(Belgrade) فَقدالس دهى عف تحونِى ل فُتانَ القَانملَـيس طَان
هـ املوافـق 938ـبارك سنة  من شهرِ رمضانَ امل26ُوذَلك في 

وِالَيات العـثْمانِية في ةُ كُوسوفَا من أَكْـبرِ الوكَانت وِالَي. م1521
، وكَانت أَولَ عاصمة لَها مدينةُ برِيزرن )أوروبا(روملياَ 

)Prizreni( دم ا ثُمينـتةُ برِيشين)Prishtina( ُةيندـرياً مأَخو 
كن عاصمةُ كُوسوفاَ عاصمةُ مقَدونِـيا اليوم، ل )Shkupi(أَشكُوبِى 
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كن القول بِأَنَّ مي, آنـفاًكما أشرنا  .)1(اآلنَ هى برِيشـتيناَ
قَبلَ ) ـقَانى دولِ البلوسوفاَ من إِحدوكُ(ـقَانَ بلاِإلسـالَم دخلَ ال
نيانِيـثْمالع جِيئارِ املُمـجى التدلَى أَيوا  عكَان ينالَّذ نيملس

وهؤالَِء التـجار لَم , ـتوسطَر اَألبـيض املُبحيركَـبونَ ال
ـماَ اختـلَطُوا بِاَأللباَن إِنو, ـعاَملَة التـجارِية وحدهاَملُيكْـتفُوا بِا

 وعرفُوا صدقَهم ,باَنِياَأللوقَـد عرفَهم الشعب . بألبان كوسوفا
مهـتانأَمهِم, وـالَقبِأَخو وا بِهِمفَأعجب ,هِموا إِلَيبقَرتلَى ,ووا عواطلَع 

ينِهِمد ةاحمونَ,سريالكَث قَهـنتفَاع مهنوألجل أن يتعمق  .)2( م

                                                
1 21=id?asp.country/com.daralansar.www://http 

ـَاب: وينظر أيضا ـَار, وي ـَا, رجب يش ـِي يـوغُسالَفي , الْمسلمونَ ف
 Kosova në Opinionin e Komitetit: كما ينظر أيضا يف

Ndërkombëtar, Dr.Beqir Ismaili. من بتصرف مع إضافات 
الباحث.  

. 78: صفحـة, م1978 لشهر نيسان 233العدد , الكويتية" العريب"جملة  2
 Kosova në Opinionine" بوينظر أيضا يف كتا

KomitetitNdërkombëtar, Dr.Beqir Ismaili. , كما ينظر أيضا
وهي , يف الصحيفة اليت تصدر سنويا من اجلمعية اإلسالمية يف كوسوفا

كَاتبها رسول رجيب ومترجِمها األستاذُ " االحتـاد اإلسالمي يف كوسوفا"
  .ن الباحثبتصرف م.1ص , , الفَاضلُ كمالُ يوسف مورينا
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ام الباحث بتقسيم هذا ق,  موضوع اإلسالم يف كوسوفايفالقارئ 
  :الفصل إىل املباحث اآلتية

  . دخول اإلسالم يف كوسوفا:املبحث األول
  . النشاطات اإلسالمية يف كوسوفا:املبحث الثاين

   . الطباعة والنشر:املبحث الثالث
 . يواجهها مسلمو كوسوفا التحديات اليت :املبحث الرابع
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 املبحث األول

 ـاَڤدخول اِإلسـالَمِ في كُـوسو

 مجهوريةومنها , إن احلديث عن دخول اإلسالم يف األراضي األلبانية
وذلك ألن , ما زال يعد من أهم املوضوعات لدى الباحثني, كوسوفا
 حسب اختلفوا,  عند تناول هذا املوضوع-  قدميا وحديثا- الباحثني
,  يف املدارس الصربيةتعلموا الذين الباحثون, فمثال, )1(ميوهلم

وغريها من اجلامعات , رادغوحصلوا على الليسانس من جامعة البل
تأثروا بآرائهم اخلاطئة عن أسباب انتشار اإلسالم يف , الصربية
 بأن ,وخاصة قضية األسباب اليت أدت إىل نشر اإلسالم, كوسوفا
فقد أدى ذلك إىل سوء الفهم لدى , بالسيفن اإلسالم نشر إ :قالوا

وأرى أن املشاكل يف هذه القضية تعود إىل . الباحثني من املسلمني

                                                
1 Nexhat Ibrahimi, “Islami në Ballkan Para Shekullit 

XV” (Islam in the Balkans Before 15th Century) page 39. 
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  املتوفرة ألم مل حيللوا احلجج والبيانات التارخيية,العلماء أنفسهم
  .للتلك العصور

 تدل على أن اإلسالم وصل إىل وثوقةالبيانات التارخيية املإن 
قان لاأللبانية قبل جميئ العثمانيني واستقرارهم يف الباألراضي البلقانية 

, والدعاة, ل الطريق إىل وصول السفن بالتجاروقد سه. بقرون
فموقعها اجلغرايف املناسب للتجارة يعد من , واملبشرين إىل هذه املناطق
فوا على فاأللبان كان هلم فرص بأن يتعر. تلك األسباب كذلك
ذلك يف بداية القرن العاشر كان و, ويةوالدع, احلركات التبشريية

   .)1(امليالدى

ن دخوهلم إ أفواجا إذ م اإلسالمولكن هذا ال يدل على دخوهل
 بل بعد قرن من دخول اخلالفة أفواجا كان يف أثناء اخلالفة العثمانية

فلذا أود أن أبني . بدأ الشعب يقبل اإلسالم ويدخل فيه, العثمانية
 مث انتشاره يف ,ول اإلسالم يف البلقان أوالتكلم عن دخأ للقارئ أنىن
فال شك أن انتشار اإلسالم بني ألبان كوسوفا مت يف . كوسوفا ثانيا

وحىت يف هذه اخلالفة مل يكن األلبان يدخلون , أثناء اخلالفة العثمانية

                                                
1 Florian Bieber “Muslim Identity in the Balkans before 

the Establishment of Nation States”, Nationalities Paper, 
page 14. 
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ن ألبان إإذ , هذه واقعة ينبغي تسجيلها, اإلسالم يف أول دخوهلا
, ومنهم العرب واألتراك(العثمانيني كوسوفا بعد أن رأووا دعاة 

, واجلسور, واحلمامات للشعب, وكيفية بناء الطرق, )واأللبان
 خالفا .ومن مث اعتنقوا اإلسالم رويدا رويدا ,أحبوهم وأحبوا دينهم

عن السابقني من الرومان والبيزانطينني الذين ضغطوا على شعوب 
   .البلقان وأجربوهم يف أن يعتنقوا ديانام

ما يلى, ومن األسباب اليت أدت إىل اعتناق ألبان كوسوفا اإلسالم :  
 يف الدعوة هم وأخالقوقوة عزمية الدعاة, لدينية االتعاليممساحة  .1

 إىل جناحهم يف أدت كلها, وكيفية تبليغ الدعوة, والعمل
  .انتشار اإلسالم بني هذه الشعوب البلقانية

 .التفاعالت العسكرية .2
ساعد  1والزواج باملسلمني, شر اإلسالماألمن واحلرية يف ن .3

هذه الوسائل . وال جيش, وال سيف, جربعلى نشره بال 
لذا جند فيها , ارزا يف نشر اإلسالم عند األلبانلعبت دورا ب

آثار األتراك والعرب يف العادات والتقاليد ألبان كوسوفا سائدة 
هذا خيالف آراء العدوان واملؤرخون الذين يدعون , إىل اآلن

                                                
1 Sami Frashëri, “Përhapja e Islamizmit” (The Spread of 

Islam), page 17. 
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لو كان ذلك ملا بقيت هذه العادات , أن اإلسالم نشر بالسيف
  .منذ ستة قرون

والقارئ لتاريخ البلقان جيد أن اإلسالم مل جيد قبوال يف األسر 
 اإلسالم انتشاروهذا دليل واضح على عدم . إال قليال, الصربية

. بالسيف كما يدعي مؤرخو الصرب وبعض من مؤرخى األلبان
  :نوعني إىل وإنىن أقسم األسباب

فحني بدأ تسجيل , عدم رجوع الباحثني إىل املراجع العثمانية .1
 وزوروا ,قام باحثو الصرب بإدخال األقاويل, هذه املعلومات

وال شك أن هؤالء الباحثني من . ة اإلسالم يف هذه املناطقيقض
والكتب اليت ليس , أطعمهم الصرب باألراء املزورة, أهل البلد

بل فيها كل شيئ , مبنية على البيانات التارخييةفيها مادة علمية 
  - نويل مالكوم : وكما قال املؤرخ الربيطاين. )1(إال التاريخ

                                                
 عدم إظهار احلق من والدليل على هذا الرأي هو,  هذا هو رأي الباحث1

بل وكيف نستطيع أن نستدل ببحث ,  الذين ال يسجلون املُرهؤالء املؤرخني
ى فأهل الصرب كانوا ميتلكون الوسائل لك, علمي وحنن متأثرون بالعنصرية

بل ومن شدة احلقد على مسلمي , خيدعوا العامل عما جيري يف يوغسالفيا
 .كوسوفا هو مهد لصربيا: قالو, كوسوفا
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Noel Malcolm -جلريدة  :Express)1(,  أن الصرب آنذاك
وا رومن مث استطاعوا أن يزو, كان هلم املدارس واجلامعات

  . التاريخ
خلالفة العثمانية جتاه اام  وحقده,يف كتابة التاريخعدم األمانة  .2

 حني فتحوا وذلك أن العثمانيني. عامة وألبان كوسوفا خاصة
عركة الشهرية يف كوسوفا امل الصرب يف بالد البلقان وازم

عون أن دـمنذ ذلك اليوم إىل يومنا هذا ي. م1389سنة 
 . ا مهد هل جزء من صربيا بلكوسوفا

بأن األلبان تعرفوا على ميكن القول , وبناء على ما ذكرنا آنفا
  :ا يليمماإلسالم 

  .)2(من التجار الذين انتشروا يف هذه األراضي بواسطة البحر .1
 .والعسكرية, االقتصاديةو, العالقات السياسيةمن  .2

الدعاة الذين وهبوا أنفسهم لنشر اإلسالم وتعليم حركات من  .3
 .الناس مبادئه السمحة

                                                
 Noel("تاريخ قصري: كوسوفا: "نويل مالكوم هو مؤلف لكتاب عن1

Malcolm, Kosovo A Short History.( 
2  Nexhat Ibrahimi, “Islami në Ballkan Para Shekullit 

XV”, (Islam in the Balkans Before 15th Century), 43. 
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القائمة على أسباب  ,واجلماعية,  الفردية; املسلمنيهجرةمن  .4
هو الذي جعل لكم :  مثل السعى على الرزق عمال بقولهمعينة

 منها هجرة الدعاة وعملهم يف سبيل ,)15: امللك... (األرض
 .الدعوة

ولئن أخذنا بتفسري املصادر الغربية، من علماء السياسة والقانون 
ف الدويل والتاريخ، ومن الساسة املسؤولني، والذي يربط بني االعترا

القانوين الدويل بشعب من الشـعوب أو دولة من الدول، على 
أساس وجوده دون سواه يف بقعة من األرض، فال خالف بني 
املصادر التارخيية واإلسالمية، على أنّ الشعب األلباين كان من أوائل 

 نتيجة موجات اهلجرة األوىل ;شعوب املنطقة، اليت استوطنت فيها
وقد .  سيما من منطقة حوض ر الفوجلاالقادمة من أواسط آسيا، ال

نشأت يف البلقان مملكة ألبانية من قبل أن يتعاقب الرومان واإلغريق 
على احتالل املنطقة، اليت عرفت ثورات متتالية عليهم مل تنقطع، 

 وتغري على املدن اليت ,بزعامات ألبانية كانت تعتصم يف اجلبال
البلقان للصرب دولة سيطرت دول االحتالل عليها، ومل تعرف 

مثّ عندما انقسمت الدولة الرومانية . ستقلّة مبعىن الكلمة إالّ حديثام
على نفسها، ونشأ االنفصال بني الكنيستني الكاثوليكية 

 شعوب البلقان ما بني الكنيستني، مما تواألورثوذوكسية، انقسم
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 الصربية ز فيما بعد بني األعراق والطوائفضاعف التميي
 والكروآتية والسلوفينية الكاثوليكية، أما البوشناق ,كسيةاألورثوذو

 واأللبان، فكان اإلسالم منتشرا بينهم، فقد رافقهم من ,)يف البوسنة(
أواسط آسيا مع اهلجرات األوىل يف القرن الرابع اهلجري، وهو ما 
يتحدث عنه ابن بطوطة فيما يرويه عن رحالته، فيشري إىل املسلمني 

 م من البوشناق، يف قلب املنطقة املعروفة اليوم بصربيا، الذين اجتمع
وقد دان فريق . وهذا من قبل وصول العثمانيني إىل البلقان مبائيت سنة

بالنصرانية بعد أن أنشؤوا ) الغجر(من البوشناق واأللبان والكومان 
اليت رفضت تعاليم التثليث الكاثوليكية " بوغوميل"ألنفسهم كنيسة 
 .)1(ة، وكانت أقرب إىل التوحيد، متأثّرة باإلسالمواألورثوذوكسي

ن اإلسالم قد دخل إىل بالد البلقان قبل جميئ إذلك لونتيجة 
, - رمحه اهللا –وهذا القول ذكره ابن بطوطة , العثمانيني مبائىت عام

 مبا – جزاهم اهللا خري اجلزاء –وكان ذلك على يد التجار العرب 
نتشار اإلسالم على نطاق ة الأما بالنسب. قدموا هلذه األمة األلبـانية

فكان ذلك بدخول العثمانيني بالد البلقان ومنها األراضي , واسع
 .األلبانية

                                                
1 Nexhat Ibrahimi, “Islami në Ballkan Para Shekullit 

XV”, (Islam in the Balkans Before 15th Century), 43 
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  املبحث الثاين

  النشاطات اإلسالمية يف كوسوفا

إن يف كوسوفا عدة نشاطات تلعب دورا بارزا يف تبليغ الدعوة 
  .واملدارس اإلسالمية, املساجد: ومنها, اإلسالمية

  املساجد: أوال

إن املسجد يف اإلسالم دعامة قوية من أهم الدعائم الىت قام عليها 
ال و, - صلى اهللا عليه و سلم -اتمع اإلسالمي يف عهد الرسول 

ع اإلسالمي يف و سيظل ركناً أساسياً يف بناء اتم..يزال أمره كذلك
مع على  بناء اتإذ بغري املسجد ال يقوم, مستقبلهمحاضر املسلمني و
و بغري املسجد ال تصل حركة , يف صورة متكاملةأسسٍ صحيحة و

فتسمع به الدنيا , املد اإلسالمي إىل مداها الذي جيب أن تصل إليه
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و يبلَّغ دينه إىل كل من على وجه األرض من عباده , كلمة اهللا تعاىل
  .)1(..الذين خلقهم و رزقهم ليعبدوه

احملمدية  تلك التربية الربانية و بغري املسجد ال يترىب املسلمون
 -كلمات رسوله يف بيت اهللا وعلى هدى كتابه الكرمي و, الواجبة

 و بغري املسجد ,".. ينطق عن اهلوىالذي ال "– سلمصلى اهللا عليه و
أن يعرفوا ما حييط , بل بعض خاصتهم, ال يستطيع عامة املسلمني

ن أخبار هؤالء بإخوام املسلمني الذين تتناءى بـهم البلدان؛ أل
و , املسلمني من أهم األخبار اليت جيب أن يعىن ا املسلمون

فماذا يكون موضع خطبة اجلمعة األسبوعية إن مل تشمل أخبار ..إال
  .)2(!!املسلمني يف كل مكان و أحواهلم؟

, و بغري املسجد ال يستطيع املسلم أن يتفقد أخاه و يعرف أخباره
و إن كان , إن كان مريضاً عادهف, فإذا غاب عن صالته سأل عنه

قدس مكان بغري املسجد يفقد املسلم أ و.مالهمسافراً حفظه يف أهله و
ر املسلمني دنياه؛ فاملسجد مدرسة كربى لصغايتعلم فيه أمور دينه و

                                                
   .9ص , مساجد كوسوفا املدمرة و أثرها يف تنمية وعي األمة, بكر, إمساعيل1
,  أثرها يف تنمية وعي األمةمساجد كوسوفا املدمرة و, بكر, إمساعيل2
   .10ص
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مدرسةً منهجها ..نسائهملرجاهلم و, لفقرائهم وأغنيائهم, كبارهمو
 صلى اهللا عليه و سلم -و قدوتـها الرسول العظيم , القرآن الكرمي

  .)1(هكذا سيظل أبد الدهرو..هكذا كان املسجد, -
واملساجد يف األرض هي بيوت اهللا فيها للعباد؛ لربط اإلنسان 

 - خالقهم اهللاوقات من غري واسطة بني العباد وبـخالقه يف مجيع األ
  .- رب العاملني رب األرض والسماء

, ريعة السماءعقيدة اإلسالم و شهذه املساجد تـحيا ففي 
رجاء لتعم رمحة اهللا مجيع تنتشر بني عباد اهللا و خلقه يف كل األو

, اجد هي أعظم املدارس السماويةكل العباد؛ ألن هذه املسخلقه و
 والبشرية ,لمية والتشريعية لتربية اإلنسان املسلمأفضل اجلامعات العو

عي كلها على منهج اهللا الذي اختاره هلم لتحقيق السالم االجتما
و يـمكنهم من استخالف األرض واالنتفاع , بينهم واألمن واألمان

  .)2(بكل ما أحله اهللا هلم يف األرض والسماء
تاريخ مساجد كوسوفا مرتبطٌ بدخول العثمانيني منطقة إن 
ندجموا مع فلما دخل العثمانيون وا, وانتشار اإلسالم فيها, البلقان

                                                
   .10ص , املرجع السابق 1
   .7ص , املرجع السابق2
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ق و قيم و مبادئ جديدة رأى األلبان أخالو, شعوب منطقة البلقان
اخنرطوا -األخوةووالترابط , و نبذ العنف, تدعو إىل احلب والتراحم

دخل و, و منذ أن عرفت منطقة البلقان اإلسالم. يف اإلسالم
وارتادها الناس ألداء ,  وازدادتاملساجد شيدتو -العثمانيون
 وكمكان جيتمع, واالحتفال باألعياد, و مساع خطبة اجلمعة, الصالة

 جل جالله -و يتعبدون فيه إىل اهللا , فيه الناس يتعلمون أمور دينهم
و زودت املساجد باملكتبات اإلسالمية اجلامعة .  خالقهم و رازقهم-

واليت تغص بالكتب والبحوث والدراسات اإلسالمية , املتنوعة املنتقاة
  .)1(لربط احلاضر باملاضي العريق

 فمنذ أن أقيمت ,كوسوفاأما عن أنشطة اتمع اإلسالمي يف 
و هي خلية حية من خاليا جسد هذه ..مساجد كوسوفا إىل اآلن

و ال , و ال تكف عن النشاط, ال تقف عن العمل والعطاء, األمة
االرشاد؛ فاملسجد يف كوسوفا مكانٌ وتنقطع عن التوجيه والتربية 

  .)2(أساسي و رئيسي لصنع األجيال الواعية من املسلمني

                                                
ص , مساجد كوسوفا املدمرة و أثرها يف تنمية وعي األمة, بكر, إمساعيل1

31-32.   
   .123-122ص , املرجع السابق 2
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 خاصة يف زمن ً,يف كوسوفا دوراً كبرياساجد وقد لعبت امل
يف تلك الفترة الصعبة و, ني الذين كانوا حيكمون بالدناالشيوعي

كانت تقام يف املساجد الدروس واحملاضرات يف املوضوعات املختلفة؛ 
واالحتفال , الدينية واالجتماعية واالقتصادية والفكرية والسياسية

, واملساواة, لم األجيال التواضعو يف املساجد تتع, باملولد النبوي
و يف , واالمتثال, والطاعة, وااللتزام بكل واجب, والرب, والعطف

و يتفقهون يف أمور , املساجد يتعلم الناس صغاراً و كباراً العلم
و يعلمون من أحوال إخوام املسلمني يف البالد النائية ما البد , الدين

 العون إن كانوا يف حاجة إىل هلم أن يعلموه عنهم؛ حىت ميدوا هلم يد
. )1(والرأي واملشورة إن كانوا يف حاجة إىل الرأي واملشورة, العون

واألجيال يف كوسوفا ال يغمرها الشعور باألسالم و مبادئه احلنيفة إال 
و كم من رجال عظماء و مفكرين كبار تربوا , من خالل املساجد

بالء يف الفكر و كم من رجالٍ ن, فيهاو تـخرجوا , يف املساجد

                                                
, 29-28ص , املسجد و أثره يف تربية األجيال, عبد اهللا قاسم, الوشلي 1

ص , املسجد و أثره يف اتمع اإلسالمي, علي عبد احلليم, مودحم: وانظر
املسجد و دوره التعليمي عرب , عبد اهللا قاسم, الوشلي: وانظر أيضاً. 69

   .113ص , العصور



  

~ 137 ~ 
 

و , من خطابة, والدين مـمن يقومون بواجبات املسجد ووظائفه
 .و حلٍ ملشكالتـهم, و توجيه للناس, إقامة للصالة

,  كوسوفا تعلقاً شديداً باملسجدو قد كان لدى املسلمني يف
فهم يتوجهون إليه بكل احلب , مكانةً يقدسونـها يف أنفسهمو

و , فيلتقون فيه بإخوام, لليلةيف اليوم واوالشوق مخس مرات 
يف املسجد يتم اللقاء اإليـماين على و, ايتفقدون أحوال بعضهم بعض

فال , ويوحد بني اجلميع, دين اإلسالم الذي ال يفرق بني األجناس
 وظلت املساجد تنشئ. )1(فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوى

الشيوعية وحاولت , بادئ اإلسالماألجيال و تريب األوالد على م
, يف أبناء املسلمني الكوسوفينيغريها بكل جهدهم وقف هذا التأثري و
  .ذلك بصرف املسلمني عن املسجدو

كان حربـها و لكن , ت الشيوعية األديان كلهالقد حارب
ذا التأثري لإلسالم أشد من أي دين آخر؛ ألا مل تر ديناً له مثل ه

و يـخاطبها بـما لناس؛ فههذا القرب من عقول او, على الفطرة
شار يقف حجر عثرة أمام انتو, وينظم شؤوم يف مجيع حيام, تفهم

ى عكس قيم الدين اإلسالمي؛  علمبادئ اإلحلادية وقيمها الالأخالقية

                                                
   .72ص , مساجد كوسوفا املدمرة و أثرها يف تنمية وعي األمة, بكر, إمساعيل 1
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مته أشد ألو, وملساجده شديدة,  عنيفةعليهرب كانت احللذلك 
  .)1(أعظمو

داد عدد كل يوم يزو,  احلال قليالًتو بعد سقوط الشيوعية حتسن
 احلرب تحلال إىل أن بدأواستمر هذا ا, الذين يذهبون إىل املساجد

و قام مـجرمو الصرب ,  الصرب والكوسوفينيبني مـجرمى
أثر ذلك يف نفوسنا أشد التأثري؛ ..بتدمري مساجد املسلمني يف كوسوفا

و يف , ملا ندركه جيداً من دورٍ بارز يلعبه املسجد يف وعي هذه األمة
 .)2(و محاية عقول زهورها و شباا من االحنراف, دتناتصحيح عقي

 مسجدا من إمجايل 218خالل هذه احلرب مت تدمري و إحراق 
ألم ! و ملاذا دمروا و أحرقوا املساجد؟,  مسجداً يف كوسوفا560

و فيه يترىب , عرفوا أن املسجد هو الذي كانت خترج منه اجليوش
ن للمسجد من حرم و كا..و منه تساس األمم؛ لذلك, القادة

كانت هذه : و من هنا نستطيع أن نقول, ختطيطهم نصيب كبري
  .معاً) قومية(احلرب يف كوسوفا حرباً دينية و وطنية 

                                                
   .101ص , ها يف تنمية وعي األمةمساجد كوسوفا املدمرة و أثر, بكر, إمساعيل 1
   .13ص ,  املرجع السابق2
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 و بعد احلرب قام الناس واملؤسسات اإلسالمية بإعادة املساجد
قاموا بإنشاء و, بنائها من جديد على نطاق واسعإحياء و, املدمرة

يوجد أكثر من واآلن يف كوسوفا , القرى واملدنمساجد جديدة يف 
يعد املسجد يف كوسوفا من أهم املؤسسات و,  مسجدا500ً

و , و أرواحهم, فهو املكان األمني الذي يترىب فيه الشباب, اإلسالمية
أجسادهم التربية اإلسالمية اليت جتعل منهم جنوداً أقوياء لدينهم و 

 .قو لنشر هذا الدين يف اآلفا, لدعوم

األطفال يدرسون : يف املسجد تقام عدة أنشطة على سبيل املثالو
و , الصالة فيهيتعلمون كيفية الوضوء و,  املسجدمبادئ الدين يف

قراءة القرآن باحلروف و, قراءة القرآن باحلروف العربيةيتعلمون 
 املسجد يقام دعاء ختم يفو,  منتشرة جداً يف معظم املساجدالعربية
كبار يتعلمون الدين بل حىت ال, االحتفال باملولد النبويقام وي, القرآن

 وجود ال لوو . ال أستطيع حصرهاةأنشطة أخرى كثريو, يف املسجد
ال يعرفون , املسجد يف جمتمعنا لكان الكوسوفيون جاهلني بالدين

لكن بفضل املسجد و,  الدين القيم إال اسم اإلسالمشيئاً عن  هذا
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 الناس يعرفون أصبح, ا الدين احلنيف الذين خدموا هذ)1(والعلماء
  .اإلسالم و مبادئه

 ألن عدد ;كوسوفا يف حاجة شديدة إىل بناء مساجد أخرىو
الشباب من خاصة ,  يزداد كل يوم- جل عز و-املصلني حبمد اهللا 

 بينما كان سابقاً حيضر, وقات املساجد يف مجيع األإىلالذين حيضرون 
 وما ,أنشطة اتمع الكوسويفأهم املسجد من ويعد  .الكبار فقط
تمع سيظل املسجد يف كوسوفا ركناً أساسياً يف بناء ازال كذلك و

مستقبلهم إىل أن يرث اهللا األرض و الكوسويف يف حاضر املسلمني و
  .من عليها

                                                
وكان هلؤالء العلماء من خطباء و أئمة املساجد و املفكرين هدفاً استراتيجياً  1

حيث قام خرباء التعذيب من الصرب باستخدام أنكى , مهما يف احلرب األخرية
ىل قتل حىت إن األمر وصل إ, والعنف ضدهم, وأشد أنواع ووسائل التعذيب

و ناهيك عما القاه هؤالء العلماء واملفكرين العظماء من إذاللٍ , الكثريين منهم
   .و تعذيبٍ قبل ذحبهم



  

~ 141 ~ 
 

 املدارس: ثانياً

و سوف ,  يف اتمع الكوسويفاألنشطة الثاين من نشاطهذا هو ال
  .رس الدينية و نشاطاا للشعب الكوسويف احلديث عن املدايكون

 أو ,بدأ نشاط التعليم اإلسالمي يف كوسوفا قبل ستة قرون
باألحرى مع بداية الفتوحات العثمانية وانتشار الدين اإلسالمي يف 

بعد انتشار اإلسالم يف بالد  و.)1(هذا اجلزء من شبه جزيرة البلقان
وإسالم , للدولة العثمانيةوانضمامها , )السابقة(الشعوب اليوغسالفية 

حنو اجته اهتمام املسلمني يف تلك الديار , عدد كبري من تلك الشعوب
فأخذوا يفتحون , وآدابه, علومهو, و حضارته, تعاليم اإلسالم

 املناطق الىت  لتعليم الصبيان مبادئ اإلسالم يف)2()الكتاتيب(املكاتب 
, نة واهلرسكوالبوس, و كوسوفا, يسكنها املسلمون وهي مقدونيا

فقد كانت حترص على , يعود أصل هذا االهتمام للدولة العثمانيةو
و يوجد بـها , فتح املكاتب لتنشأة أبناء املسلمني يف البالد اليت تضم

                                                
   .34ص , بريشتينا" عالء الدين" املدرسة الثانوية ,االحتاد االسالمي يف كوسوفا 1
يساوي (مجع املكتب وهو عبارة عن مدرسة مسجدية ): الكتاتيب(املكاتب  2

   ).ارس االبتدائية اليوممرحلة املد
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و كان الكثري من كبار رجال الدولة يتنافسون يف هذا , مسلمون
 من و يوقفُون األوقاف اليت يصرف, حيث يشيدون املدارس, اخلري

و من يقوم , أو املدرسة, ريعها على شؤون املسجد
  .)1(...بـمهماتـها
ففي ,  تلعب دور املدرسةكتاتيب كانت عدة سابقاً يف كوسوفا

م و 1513-هـ919مدينة بريزرن أسست مكتبة إسالمية يف عام 
ألن , املدارس كبري جداًدن األخرى كان عدد الكتاتيب وامليف 

جهوداً كبرية لتعليم أطفال املسلمني الكتابة العثمانيني كانوا يبذلون 
لقد مت .  انتشرت يف كل مكانالكتاتيبو هذه املدارس و, بالعربية

يف منتصف القرن " بريزرن"بـمدينة " حممد باشا"إنشاء مدرسة 
و ,  للتعليم اإلسالميكانت بـمثابة أول معهد عاىلو, السادس عشر

مية لأللبانيني يف تلك يية والتعل دوراً كبرياً يف احلياة التربوتقد لعب
  . )2(املنطقة
مع بداية القرن السابع عشر كانت هناك مدرسة يف كل مدينة و

بل كان يزيد عددها يوما بعد يوم حىت نرى سنة , من مدن كوسوفا

                                                
   .140ص, املسلمون يف يوغسالفيا, رجب يشار, بويا 1
   .34ص , "عالء الدين" املدرسة الثانوية ,االحتاد االسالمي يف كوسوفا 2
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وصل إىل أربع " بريزرن"م أن عدد املدارس بـمدينة 1874
يف كل من  و,وصل إىل أربع مدارس" بريشتينا"و بـمدينة , مدارس

مدرسة واحدة يف كل من و, مدرستان" بييا"و" جاكوفا" و"بريشتينا"
يف " جاكوفا"كانت تعمل بـمدينة و" فوشترى"و" جيالن"مدينيت 

واليت لعبت دورا مهما " املدرسة الكربى"منتصف القرن الثامن عشر 
يف رفع املستوى التعليمي لدى املسلمني األلبان يف تلك املنطقة بوجه 

إىل جانب وجود مدارس إسالمية باملدن الكربى يف و. )1(خاص
ذلك نظرا و, إنشاء عدة مدارس يف بعض القرىقد مت ف, كوسوفا

. تربيتهم تربية إسالمية سليمةحلاجة املسلمني األلبان لتعليم أوالدهم و
لكن بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية و بعد سيطرة الشيوعيني على و

  )2(ق مجيع املدارس اإلسالمية يف كوسوفااحلكم لقد مت اغال
   :"عالء الدين" مدرسة -1

بربيشتينا بعد احلرب العاملية " عالء الدين"لقد أنشئت مدرسة 
هي و, هي يف بريشتينا عاصمة كوسوفا و,م1951الثانية سنة 

يتلقى و, انيني املسلمني يف العامل كلهاملدرسة األوىل بالنسبة لأللب

                                                
   .34 ص ,املرجع السابق 1
   .34ص , املرجع السابق 2
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هم فيها عدد من الطلبة وقد خترج و, غة األلبانيةالطالب دروسهم بالل
 على التراث  هذه املدرسةلقد حافظت .)1(يعملون يف جمال الدعوة

مقدونيا و, محة بني املسلمني يف كوسوفانشر تعاليمه الس واإلسالمي
واجلبل األسود و سنجاق و بقية مناطق املسلمني يف شبه جزيرة 

 تعدالثانوية " عالء الدين"يـمكن القول بأن مدرسة و. البلقان
نـموذجا حيا لعدد كبري من املدارس اليت كانت موجودة يف شبه 

 سنة ذلقد كانت يف البداية مدرسة متوسطة و من. جزيرة البلقان
تستغرق مدة الدراسة بـها أربع .  أصبحت مدرسة ثانوية,م1962
كل أعضاء و.  مادة دراسية25يتلقى الطالب خاللـها و, سنوات
, معظمهم يعملون باملدرسة بصفة دائمةو,  التدريس مؤهلونهيئة

الثانوية أكثر من " عالء الدين"حصل على شهادة مدرسة وقد 
 فإن ,باالضافة إىل الربامج الدراسية املقررةو. )2( طالب1100

يقوم احتاد الطالب باصدار جملة و, الطالب يقومون بنشاطات خمتلفة
  .)3("نور القرآن"سم ادورية حتت 

                                                
   .144-143ص , املسلمون يف يوغسالفيا, رجب يشار, بويا1
  .2002-2001صائية يف سنة وكانت هذه اإلح 2
قام بالترمجة من اللغة األلبانية إىل اللغة , االحتاد اإلسالمي يف كوسوفا 3

   .5ص , كمال يوسف مورينا: العربية
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قبل عدة سنوات " عالء الدين"لقد مت تشييد املبىن اجلديد ملدرسة 
بذلك فإن املدرسة اليوم و, بـمسامهة البنك االسالمي للتنمية جبدة

 إذ يوجد ا عدد كاف من الفصول ,توفر مجيع احتياجات الطالب
صالة  و, ومسجد, ومكتبة,غات األجنبيةو معمل لتعليم الل, الدراسية

  .مطعم داخليو, قسم خاص لتسكني لطالبو, يةللرياضة البدن
يقوم الطالب بدفع مبلغ رمزي مقابل و, التعليم باملدرسة جماناً

ونظراً لالهتمام املتزايد من الشباب . مصروفاتـهم لألكل والسكن
, الثانوية فقد مت فتح أربعة فروع" عالء الدين"لاللتحاق بـمدرسة 

فرعني و, جيالنو, يزرنفرعني هلا للبنني يف كل من مدينيت بر
يبلغ عدد الطالب الذين و. وبريزرن,  يف كل من بريشتينا)1(للبنات

, الثانوية" نعالء الدي"يواصلون دراساتـهم اليوم بـمدرسة 
 هلا ومنذ تأسيس هذه املدرسة كان.)2(طالبة طالب و700وفروعها 

  .دور كبري للمجتمع الكوسويف

                                                
و لكن , يف هذه املدارس الدينية يف كوسوفا ال يدرسون البنني والبنات معا1ً

و هذا , ة للبناتالبنني يدرسون يف املدرسة للبنني والبنات يدرسون يف املدرس
   .نظام إسالمي مطبق يف املدارس الدينية يف كوسوفا

   .6ص , االحتاد االسالمي يف كوسوفا 2
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بعملها الدؤوب " دينعالء ال"جدير بالذكر هنا أن مدرسة و
كفاحه املستمر من أجل و, بحت رمزا لصمود الشعب األلباينأص
قد أصبحت هي املقر و, الهلاستقالل كوسوفا من هيمنة صربيا واحتا

الوحيد الذي يتم فيه عقد االجتماعات على مستويات خمتلفة سواء 
  و تعد.)1(دينيةم  ثقافية علمية أمأ,  إجتماعيةمأ, كانت سياسيةأ
  .نشاطات القائمة يف اتمع الكوسويفالملدرسة من أهم ا

  "سالميةإلكلية الدراسات ا "-2 
يواصلون دراسام " عالء الدين" مدرسة منبعد خترج الطالب 

, وسوريا, هم يواصل يف بلدان العرب كمصريف الكليات؛ بعض
 يف كلية الدراسات  يواصلون دراسامو بعضهم, والسعودية, لبنانو
  .سالمية يف كوسوفااال

 تعريف موجز بكلية الدراسات االسالمية

حتاد  تنفيذية لس االسالمية الكوسوفية هي هيئةإلإن املشيخة ا
 ,اإلدارة و,هي تشرف على مجيع الشئون اإلسالمية، واإلسالمي

ملا و .التعليم اإلسالمي و,املساجد و,وقافاأل و,النشاطو ,التنظيمو
وسوفا اليت تؤهل لثانوية هي الوحيدة يف ككانت مدرسة عالءالدين ا

                                                
   .30ص , "عالء الدين" املدرسة الثانوية ,االحتاد االسالمي يف كوسوفا 1
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كن هناك معهد عايل أو كلية تؤهل الطلبة على يمل الطلبة األئمة و
املستوى اجلامعي و حلاجة املشيخة للكوادر يف جماالت خمتلفة ، 

 أن  إىلاملشيخة اإلسالميةة الىت دفعت ب الرئيساسب األه هذتكان
 متكن حىتشتينا ي يف برسالميةتفكر يف تأسيس كلية الدراسات اإل

الطلبة من مواصلة دراسام اإلسالمية يف بيئتهم و وطنهم، و طلبت 
تقرر فتح كلية ف ملوافقة على ذلكامن جملس اإلحتاد اإلسالمي 

 ,443لقرار رقم  مبوجب ا,م1992الدراسات اإلسالمية سنة 
بدأت الكلية عملها حتاد اإلسالمي يف كوسوفا، والصادر من جملس اال

 علمية ، و بالتايل فإن الكلية اليوم هي أعلى مؤسسة نفس السنةيف
كلية " ، وتعمل الكلية حتت اسمتربوية إسالمية يف كوسوفا

بدأت الدراسة بالكلية يف ديسمرب سنة  .)1("الدراسات اإلسالمية
اً للمنهج  وفق,تستغرق مدة الدراسة ا أربع سنواتو. م1992

القرآن الكرمي : املواد التاليةيس يتم تدرو. الدراسي املعمول به
, أصول الفقه, الفقه, علومهاحلديث الشريف و, التفسري, وعلومه
, العقيدة, تاريخ الثقافة واحلضارة االسالمية, السرية النبوية, الدعوة

                                                
 املوقع اإللكتروىن هلذه الكلية يف اإلنترنت بااللغة العربية واإلجنليزية ينظريف1

  : واأللبانية
 http://www.fsi-prishtina.com/index_files/Page1146.htm   

http://www.fsi-prishtina.com/index_files/Page1146.htm
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, جنليزيةاللغة اإل, اللغة التركية, اللغة العربية, سالميةالفلسفة اإل
 400 الوقت احلايل حوايل طالب يفويبلغ عدد ال. )1(األدب اآللباين
منتسب معظمهم من مجهورية و,  ما بني منتظم,طالب وطالبة
, ضافة إىل عدد من الطالب من مجهورية مقدونياكوسوفا باإل

  . واجلبل األسود,لبانياوأ
تهم حتت اسم صدار جملإنـهم يقومون بأمن نشاطات الطالب و

دمها الطالب توجد بالكلية مكتبة يستخ و,"سالمإلنـهضة ا"
يزداد عدد الكتب ا و, لالطالع على الكتب واملنشورات املختلفة

 , واملنشورات,لكنها حباجة إىل مزيد من الكتبو, يوماً بعد يوم
واستمرار عمل كلية الدراسات االسالمية يف . واالت االسالمية

. ملسلمني يف كوسوفا و ما حوهلا ضمان ملستقبل افضلبريشتينا هو أ
. ك هي تستحق كل دعم معنوي ومادي من قبل مجيع املسلمنيوبذل
نشر و ,يقوم الطالب بعد انتهاء دراسام اجلامعية بأداء رسالتهمو

                                                
: قام بالترمجة من اللغة األلبانية إىل اللغة العربية, االحتاد اإلسالمي يف كوسوفا 1

-http://www.fsi:وينظَرأيضاً. 4ص , كمال يوسف مورينا
prishtina.com/index_files/Page1146.htm   

http://www.fsi
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خاصة و, لذين هم يف أمس احلاجة إىل ذلكنور القرآن بني املسلمني ا
  .)1(يف هذه البقعة املضطربة من شبه جزيرة البلقان

 أهداف الكلية

يم اجلامعي و الدراسات العليا يف العلوم  توفري أسباب التعل-
 . اإلسالمية و اللغة العربية

 . العناية بالدراسات الشرعية و التربوية-

 إعداد جيل مؤهل من معلمي دين اإلسالم و اللغة العربية يف -
هلا و بقية املسلمني  أوساط مسلمي كوسوفا و البالد ااورة 

 .لبانية يف العاملالناطقني باللغة األ

 .دينهميف الدعاة لتفقيه املسلمني  و, تأهيل األئمة و اخلطباء-

سالمية بني صفوف  إعداد حبوث علمية يف جمال نشر الدعوة اإل-
 .لبانيةاملسلمني الذين يتكلمون باللغة األ

إقامة دورات تدريبية مكثفة ملعلمي العلوم االسالمية يف  -
 .كوسوفا

                                                
  .6ص , فااالحتاد اإلسالمي يف كوسو1
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  .)1(نشره يف املنطقةتثبيت اإلسالم و -
 يـمكنين القول بأن املدارس الدينية والكلية  القولو خالصة

سالمي سالمية يف كوسوفا تعد أكرب النشاطات من قبل االحتاد اإلاإل
  . اتمع الكوسويفيف يف كوسوفا

  
  
  

                                                
  :الكلية اإلسالمية يف بريشتينا1
 http://www.fsi-prishtina.com/index_files/Page1146.htm   

http://www.fsi-prishtina.com/index_files/Page1146.htm
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  املبحث الثالث

  الطباعة و النشر

قوم ذا النشاط وت, عد من أنشطة اتمع الكوسويفالطباعة والنشر ت
وهو نشاط بارز يعرفه كل مسلم ,  اإلسالمية يف كوسوفااجلماعة

  .يعيش يف كوسوفا
والدعوة يف كوسوفا ليست ,  من وسائل الدعوةتعدالطباعة والنشر 
لكن املسلمني ,  جداًقيام بالدعوة يف بيئة أوربية صعبسهلة؛ ألن ال

الكوسوفيني ظلوا متمسكني بعقيدة اإلسالم مهما تقلبت عليهم 
, طباعة والنشر اإلسالمية باللغة األلبانية نشاط قدميالو .األحوال

حيث قام األئمة , عرف هذا النشاط يف أوائل القرن العشرين
اتـحاد الوطين " بتأسيس ,م1921والوطنيون األلبان يف سنة 
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الذي قام " [Aleanca Kombëtare Myslimane]اإلسالمي
  .سطنبولإذ من  يومئ)1(بإنفصال اجلماعة األلبانية من شيخ اإلسالم

الصوت  "أول مـجلة إسالمية تعرف عند األلبان هي جملةو
اليت كانت تصدر يف البداية يف  ”ZANI I NALTË“ :"العايل

  .)2(مث يف مدينة شكودرا, تريانا عاصمة ألبانيا
 حيثما انتقل, م1938و ظلت هذه الـمجلة تصدر حىت عام 

أما يف  .)3("الطريق احلق:" مدينة شكودرا باسمإىلإصدارها 
كوسوفا فهذا النشاط بدأ تقريباً من أربعني سنة بعد نشاط املسلمني 

  .من القرن العشرين اتيأو بالتحديد يف الستين, يف ألبانيا
-INFORMATIVNI BILTEN": مـجلة اإلعالن-1

BULTENI INFORMATIV",  صدرت ,م1964سنة 

                                                
ات اليت  و كان شيخ اإلسالم عندئذ يشرف على العمل اإلسالمي على الوالي1

منها كوسوفا و ذلك عن طريق املفىت املسئول يف كل  وكان يسكنها األلبانيون
  .منطقة من مناطق الواليات العثمانية

2 Viron Koka, Mendimi fetar e kombëtar në revistën 
“Zani i Naltë” në vitet 20-30 të shek. XX, Feja Kultura 

dhe tradita islame ndër shqiptarët, f. 419.   
3 Feti Mehdiu, “Fillet dhe fati i shtypit shqiptar”, 

“Dituria Islame” fq.37   
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ة الصربية واأللباني: مـجلة اإلعالن يف بريشتينا بلغتني
 INFORMATIVNI BILTEN-BULTENI:"باسم

INFORMATIV", هذه الـمجلة كانت تصدر كل ثالثة و
  .)1(و ظلت تصدر حىت يف أوائل السبعينات, أشهر
مجعية العلماء  "TAKVIMI/KALENDARIالتقوِمي  "-2

  كله ألول مرة قامت بإخراج التقومي,م1970يف بريشتينا يف سنة 
 يف و عادة يصدر, تقومي يصدر مرة يف السنةهذا الو, باللغة األلبانية
ألوقات الصلوات  على قسم خاص حيتوي هذا التقوميو. بداية السنة

هذا و, إخل... على أيام األعيادو, صيامعلى وقت الو,  السنة كلهايف
القسم من التقومي من البداية إىل اآلن حتت إعداد السيد خري اهللا 

 هذا التقومي منالثاين أما القسم  .Hajrullah Hoxhaخوجه 
, فنيةو, وعلمية, وثقافية, لى املوضوعات املختلفة؛ دينيةفيحتوي ع

  .)2(هذا التقومي ما زال يصدر إىل يومنا هذاو. علوم أخرىو

                                                
1 Ramadan Shkodra & Aziz Pireva, Historiku i 

publicistikës islame në gjuhën shqipe në Kosovë, 
“Dituria Islame” fq. 61.   

   62ص, املرجع السابق 2
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 EDUKATA“ - اإلسالميةتربية ال”: مـجلة- 4

ISLAME هذه الـمجلة تصدر كل ثالثة شهور من املشيخة
 دتعو, م1971أول إصدار هلا يف سنة و كان , اإلسالمية يف بريشتينا

وتشتمل على املوضوعات  .هذه الـمجلة من أفضل املنشورات
موضوعات من : على سبيل املثال, املختلفة من العلوم اإلسالمية

ومن , ومن التاريخ اإلسالمي, ومن العقائد, من الفقه, األخالق
  .)1(ينايف بريشت" عالء الدين"أنشطة مدرسة و, الثقافة اإلسالمية

إن . DRITA E KUR’ANIT“- نور القرآن”: مـجلة-5
" عالء الدين"سة هي مـجلة من مجعية طلبة مدر" نور القرآن"جملة 

 و هي ,م1975لة كان يف سنة أول إصدار هلذه او, يف بريشتينا
عات خمتلفة يكتب فيها الطالب موضوو. إلمكانياتتصدر على قدر ا

حماوالتـهم و,  يرى أنشطة الطالبومن هنا, على قدر استطاعتهم
  .خلدمة هذا الدينالدعوة اإلسالمية ألجل اإلسالم ويف 

هذه  "DITURIA ISLAME-املعرفة اإلسالمية:" مـجلة-6
 املشيخة اإلسالمية منذ لـمجلة تصدر يف عاصمة كوسوفا منا

                                                
1 Ramadan Shkodra & Aziz Pireva, Historiku i 

publicistikës islame në gjuhën shqipe në Kosovë, 
“Dituria Islame” fq. 62.  
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وهي , صدرت ألول مرة حيث ,م1986 أو بالتحديد ,عشرين سنة
 جمال الدعوة والفكر  إىل موضوعات يفتتطرقو, جملة شهرية
 كانت يف, علميةوهي دينية وثقافية و. )1(قضاياه املختلفةاإلسالمي و

 تصدر )2(18 إصدارها رقم ذمنو, البداية تصدر كل ثالثة شهور
 على هذه الـمجلة القيمة من البداية إىل اآلن حتتوىو. كل شهر

السرية يف و, لعقائدويف ا, يف التفسريو, املعلومات يف علم احلديث
املعلومات الثقافية و العادات يف الـمجتمع و, يف الفلسفةو, النبوية
نشر املعلومات عند هذه الـمجلة لعبت دوراً بارزاً لو. )3(األلباين

  .كانت من أهم الـمجالت اإلسالمية يف كوسوفاو, الكوسوفيني
 BASHKIMI“ -اتـحاد اإلسالم":مـجلة -7

PAQËSOR م1992يف عام ها  املؤقتة بدأ جذورهذه الـمجلة ,
لكن بعد سنتني من و. ثقافيةو, علميةو, لة تربيةهي جمو, يف بريشتينا

                                                
: قام بترمجة من اللغة األلبانية إىل اللغة العربية, االحتاد اإلسالمي يف كوسوفا 1

   .6ص, كمال يوسف مورينا
   1990 كانت يف السنة 18و إصدارها رقم  2
3 Ramadan Shkodra & Aziz Pireva, Historiku i 

publicistikës islame në gjuhën shqipe në Kosovë, 
“Dituria Islame” fq. 63.  



  

~ 156 ~ 
 

حدث هذا يف شهر و, ويلإصدارها توقفت نشاطها بسبب التم
  .1994أغسطس عام 

جريدة  "KOMPAKTËSIA- تفاقاال: " جريدة-8
بدأت , تيناو دينية يف بريش-علمية-هي جريدة دورية ثقافية" اإلتفاق"

 هذه اجلريدة تطبع بثالث واملقاالت يف ,م1993عملها يف عام 
 . )1(التركيةو, يةالبوسنوو, األلبانية: لغات وهي

 مـجلة شهرية للثقافة وهي "DRITA-النور: " مـجلة-9
 يف مدينة "DRITA-النور"معية الثقافية تصدرها اجل, والفن والعلوم

 إصدارها السادس تسمى ذو من. م1995 سنة ذ منGJILAN-جيالن
  ".DRITA E JETËS-نور احلياة" هذه الـمجلة

 وهي "ZGJIMI ISLAM-نـهضة اإلسالم:" مـجلة -10
وقد , مـجلة دورية من طلبة كلية الدراسات اإلسالمية يف بريشتينا

  .)2(م1996 عام ارهاصدإ بدأ

                                                
1 Ramadan Shkodra & Aziz Pireva, Historiku i 

publicistikës islame në gjuhën shqipe në Kosovë, 
“Dituria Islame” fq. 64.   

   .م1996اإلصدار األول من هذه الـمجلة كان يف شهر يونيو سنة  2
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مـجلة مؤقتة من   هي"BESIMI- اإليـمان:" مـجلة-11
و كان  ,PRIZREN-يف بريزرن" عالء الدين"عية طلبة املدرسة الفر

  .)1(م1997إصدارها ألول مرة يف يناير يف سنة 
 MENDIMI ISLAM“-يفكر اإلسالمال: " مـجلة-12

من مؤسسة . مـجلة إسالمية شهرية تصدر يف مدينة بريزرنهي 
 Fondacioniيران إمن " القرآن"و هذه املؤسسة , "القرآن"

Kur'ani nga Irani.  
  مـجلة إسالمية تصدر,"ETIKA-األخالق: " مـجلة-13

- من املؤسسة الثقافية إسطنبول,كل ثالثة أشهر يف مدينة بريزرن

Shoqata Kulturore e Stambollit")2(.  
هي  و"”INFORMATORIإنفورماتوري :  جريدة-14

.  املشيخة اإلسالمية يف بريزرنعنتصدر , جريدة إسالمية شهرية

                                                
1 Ramadan Shkodra & Aziz Pireva, Historiku i 

publicistikës islame në gjuhën shqipe në Kosovë, 
“Dituria Islame” fq. 64.  

:  من األخحصلت عليهاالت األخرية اهذه املعلومات عن الثالث  2
عالء الدين بـمدينة "وهو األستاذ يف املدرسة الفرعية , نـجات إبراهيم

   .املشيخة اإلسالمية بربيزرن أيضاويعمل يف , بريزرن
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و يف هذه األيام توقفت , مرة مخسة عشرصدرت هذه اجلريدة 
  .بسبب التمويل

يد  تأيدف إىل هي جريدة ,"BESA- الثقة: " جريدة-15
عدد األول منها يف القد بدأ إصدار و. اإلسالم واملسلمني األلبان

تصدر هذه اجلريدة كل و. )1(2005اخلامس من شهر أكتوبر سنة 
, نية وسياسية وثقافيةوهي دي, د يف يوم األربعاءأسبوع أو بالتحدي

 مكان هذا العلم يف الدين أأالذين يكتبون فيها يتميزون بعلم سواء و
 ألن الذين ; يف قضايا أخرى مـختلفةمأ,  يف الطبمأ, يف السياسة

,  من كليات إسالميةقد خترجعضهم  ب,يكتبون يف هذه الصحيفة
كليات  من بعضهم خترجو,  صحفيون من كوسوفا وألبانيابعضهمو
. عن العلوم املختلفةإىل غري ذلك مما تـميز هذه الصحيفة , لطبا

واملعلومات ,  صفحاتـها على خمتلف املعلومات اإلسالميةفتضم
وتشمل , ومقاالت هذه الصحيفة قيمة الـمحتوى, العامة

واألخبار , واألخبار الـمحلية, ر العاملصفحاتـها على أخبا
يضاً على حتليالت وأ, العلومو, الطب اإلسالميو, السياسية

                                                
1 Gazeta Besa, nr. 1, viti 1, e mërkurë, 5 tetor 2005 
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مفيدة أشياء أخرى كثرية وو,  وفن,وثقافة, ورسائل وآراء, وتعليقات
  .جداً للمسلمني الكوسوفيني

و مما تتميز به أنـها , أن هذه الصحيفة أسبوعيةلقد ذكرت آنفاً 
عنوانـها االلكتروىن و, االنترنت بعد إصدارها بيوم واحدتوضع يف 

:www.gazetabesa.com,يستطيع القارئ قراءة  مجيع  و
هذا و, دار األول إىل اإلصدار األخريمن اإلص, نترنتأعدادها يف اال

خاصة للذين و, ال يستطيعون شراء هذه الصحيفةجيد بالنسبة للذين 
ألا تصدر يف , شراءهافإم ال يستطيعون , يعيشون خارج كوسوفا

هذه بعض . نترنتاليستطيعون قراءتـها يف اهم و, كوسوفا
حينما أقول و, عة والنشر اإلسالمي يف كوسوفااملعلومات عن الطبا

أعين , بعض املعلومات عن الطباعة والنشر اإلسالمية يف كوسوفا
 .اإلسالمية  واجلرائد, الـمجالتبـها

  
  
  
  
  

http://www.gazetabesa.com
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  املبحث الرابع

   كوسوفااالتحديات اليت يواجهها مسلمو

 ومن,  كان حتت استعمارات عديدةالقدمب الكوسويف منذ إن الشع
ستعمار الصريب الذي انتهى بنهاية احلرب االستعمارات أخطر اال

  . م1999األخرية سنة 
, وقبل احلديث عن التحديات اليت يواجهها مسلمو كوسوفا اآلن

  .أود أن أذكر التحديات الىت كان قد واجهها قدميا
رف يف كتب التاريخ العربية باسم إن إقليم كوسوفا كان قد ع

وعند العثمانيني بلفظ كوسوفا، إذ يلفظ األتراك الواو فاًء، " قوصوه"
وهي التسمية اليت ينطقها أهل كوسوفا واأللبان عموما، بينما يلفظ 

ويأخذ به الغربيون، ومن نقل عنهم إىل " كوسوفو"الصرب االسم 
 كوسوفا إالّ امتدادا وليست املطامع الصربية املعاصرة يف. العربية

كدولة، وانتقاما من أهل " صربيا"للمطامع القدمية من قبل نشأة 
، "أرناؤوط"املنطقة املسلمني األلبان، الذين يطلق الصرب عليهم اسم 
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ألنّ أرضهم األلبانية منذ القدم كانت مسرحا للمعركة اليت انتصر 
 اإلرهابية وليست األعمال.  عام600فيها العثمانيون قبل أكثر من 

 رة ضدالصربية يف العقود األخرية إالّ امتدادا ألعماهلم اإلرهابية املتكر
 استطاعوا فيه بسط سيطرم على  حيث,املسلمني يف كلّ مكان

ومل ينقطع االضطهاد الصريب . شعب مسلم من شعوب البلقان
للمسلمني إالّ يف فترتني، مها الفترة العثمانية اليت استمرت أكثر من 
أربعة قرون، فكان الصرب شعبا من الشعوب األوروبية العديدة اليت 

سيطرة االمرباطورية النمساوية الخضعت للدولة العثمانية، مثّ فترة 
وارية على املنطقة، فكانت هي اليت تتولّى اضطهاد املسلمني، ال 
سيما يف البوسنه واهلرسك يف أعقاب مؤمتر برلني، مما مشل تقتيل عدد 

ال ينبغي حبال من  . وجري عشرات األلوف عن أرضهمكبري
األحوال األخذ باملزاعم القائلة إنّ احلملة الصربية األخرية على 
كوسوفا جاءت ردا على ثورة أو مترد أو أعمال عنف، فلقد كان من 
أبرز ما مييز األحداث األخرية، أنّ السكان كانوا يعبرون عن 

ني، الذين يصرون إصرارا مستمرا سخطهم على زعمائهم السياسي
راد، بينما وصلت غعلى اتباع األسـاليب السلمية يف التعامل مع بل

املعاناة اليومية إىل أقصى مداها، فالواقع هو أنّ االضطهاد الصريب 
 لترحيل املسلمني ةسلفا، وميثّل الوسيلة املقصودخمطط له مقرر و
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يشهد على ذلك مثال . األلبان عن أرضهم وتوطني الصرب مكام
م، 7/3/1937 وثيقة حتمل تاريخ  وهوواحد من أمثلة عديدة،

، وتوصف "قلم حمفوظات اجليش اليوغوساليف السابق"ويضمها 
 وهي من وضع )69صندوق / 4مصنف / 2(بالسرية، وحتمل رقم 

خارج نطاق " متطرفا"صريب يدعى كوبريلوفيتش، ال ميكن اعتباره 
لة، بل على النقيض من ذلك، فقد كان الكاتب السياسة الرمسية للدو

 عضوا يف األكادميية اليوغوسالفية، )هـ1296(م 1897املولود عام 
م 1914ومستشارا سياسيا يف عهد امللكية بصربيا، مث يف عام 

الصربية القومية، " البوسنه اجلديدة"عضوا يف منظمة )هـ1332(
لفلسفة يف وحصل على درجة األستاذية وشغل مقعدا لتدريس ا

 وشغل عددا من ،)هـ1349(م 1930جامعة بلجراد ابتداء من عام 
املناصب الوزارية بعد احلرب العاملية الثانية، وأصبح عضوا يف 
األكادميية الصربية للعلوم والفنون، وعضوا الحتاد الشيوعيني يف 
يوغوسالفيا سابقا، مث مديرا عاما ملعهد دراسات البلقان يف بلجراد 

وقد محلت الوثيقة اليت وضعها ). هـ1390(م 1970من عام ابتداء 
، وهو كما "ترحيل األرناؤوط"عنوان )هـ1356(م 1937عام 

ويوجد  .سبقت اإلشارة االسم الذي يطلقه الصرب على األلبان
املزيد من النصوص اليت رأيناها موضع التطبيق الفعلي، يف خمتلف 
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كية واجلمهورية، منذ قيام العهود الصربية، الشيوعية والالحقة، املل
الدولة الصربية حىت اليوم، مما ال يبقي جماال لتصديق املزاعم القائلة إنّ 
احلملة اإلرهابية اإلجرامية الراهنة مل تكن مبيتة سلفا، أو تصديق 
إمكانية الوصول إىل هدف احلياة الكرمية للمسلمني األلبان يف 

تقالل املشروع حمظورا كوسوفا وسنجق وسوامها، ما بقي هدف االس
عليهم، وبقيت أسلحة الصرب موجهة إىل صدورهم وحنورهم، ليس 
يف الغارات اليومية على القرى اآلمنة فقط، بل يف خمتلف ميادين 

 .املعيشة اليومية

تعـد من , واجه الشعب الكوسويف حتديات أخرى, وبعد احلرب
سلمني بانتشار ومنها ابتالء امل. أشـد وأخطر التحديات هلذا القرن

 يف املدارس ومنع لبس احلجاب, وشرب اخلمور, والزنا, املخدرات
 يف األموال صفتراءات والغو واال,وعدم حرية الكتابة, احلكومية

 أيدى املبشرين علىوتنصري املسلمني الفقراء , وملذات الدنيا
.  يف هذا العصروهي بداية احلرب يف الفكر اإلسالمي, واملنصرين
 يف السنوات األخـرية تطرد الفتيات من املدارس وقد رأينا
,  يف املدارس احلكوميةسندروالنساء كذلك الاليت ي, واجلامعات

والغريب يف قضية .  لبس احلجابسبببوحيرمن من التدريس 
 الذين وخاصة, نفسهاحلجاب هو أن منبع هذه التحديات الشعب 
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مع , وفا شديداوخيافون من الغرب خ,  عالية حكوميةتولوا مناصب
احلجاب يف املدارس ب مسحوا حيثأن الغربيني وضعوا بعض القوانني 

لكن لألسف الشديد بعض من املسلمني األلبان , واجلامعة احلكومية
 . هذا البلد بأنه بلد إسالمىإىليف كوسوفا خيافون من ذلك بأال ينظر 

تحديـات اليت يواجهها مسلمو كوسوفا بناء الكنائس الإن من 
والغريب أن املساجد . هتمام احلكومة ذه الكنائس واألديرةاو

ا يف حاجة ماسة إاألثرية يف هذا اإلقليم حتتاج إىل رعاية جادة إذ 
ومن أخطر التحديات هي بناء . إىل معونات مالية من احلكومة نفسها
,  املدرسةتومن أجلها دمر, الكنيسة الكثدرالية يف مركز العاصمة

وهذه تعد , أكلها املياء والثلوجتالقدمية يف نفس البلد بينما املساجد 
يف إقليم كوسوفا و. مائة عامملساجد األثرية اليت بنيت منذ ستمن ا

 تعد اليوم من التراث اإلسالمى  اليتعدد كبري من املساجد القدمية
وال شك أن وجودها هو فخر جلميع . القدمي يف هذه البقعة املضطهدة

ا التراث القدمي يدل على وجود املسلمني السكان ألن وجود هذ
وباألخص على هويتهم األلبانية املسلمة اليت ينكرها , كذلك
 علىويف القرن املاضي شاهد التاريخ تدمري هذا التراث . الصرب

القضاء على  هؤالء الصرب الذين أرادواأيدى  احلكم الشيوعي و
أن هناك عاش وذلك لكى ال يقال فيما بعد ,  الكلمةاإلسالم مبعىن
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وجيدر بالذكر أن نسجل ههنا الشعار الذي استخدمه . املسلمون
ندمر القدمي لكي : وذلك,  عند تدمري املساجد التراثية)1(الشيوعيون

 املسجد اجلديد بل بنوا ولألسف الشديد مل نر مكان, نبين اجلديد
وأعرف هذه احلوادث ألنين كوسويف النشأة , مكاا مباىن أخرى

 أن حيمي بعض هذا – سبحانه وتعاىل –وقد أراد اهللا .  الواحل
ويف . التراث عرب هذه القرون املرة اليت مر ا الشعب الكوسوىف 

                                                
الشيوعية مذهب فكري يقوم على اإلحلاد وأن املادة هي أساس كل شيء  1

ظهرت يف أملانيا على يد . ويفسر التاريخ بصراع الطبقات وبالعامل االقتصادي
لشفية اليت ظهرت يف روسيا سنة ماركس وإجنلز، وجتسدت يف الثورة الب

. م بتخطيط من اليهود، وتوسعت على حساب غريها باحلديد والنار1917
وقد تضرر املسلمون منها كثرياً، وهناك شعوب حميت بسببها من التاريخ، 
ولكن الشيوعية أصبحت اآلن يف ذمة التاريخ، بعد أن ختلى عنها االحتاد 

 مستقلة، ختلت كلها عن املاركسية، السوفييت، الذي تفكك بدوره إىل دول
 ويف ألبانيا خالل فترة احلكم الشيوعي .واعتربا نظرية غري قابلة للتطبيق

أغلقت مجيع املساجد و سوي كثري منها باألرض يف أغراض خمتلفة ال تليق 
حبرمتها كما يعاقب بقسوة من يوجد و هو يصلي من املسلمني سراً أو يتلفظ 

قسوة من ذلك تسليط تالميذ املدارس على أهليهم لكشف بالشهادتني واألشد 
أخبار . الكتاب السنوي, و قضاياه..أحداث العامل اإلسالمي شؤونه. أسرارهم
  .523-522 ص "اينا"وكالة األنباء اإلسالمية , و تقارير
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كوسوفا يوجد عدد كبري من هذه املساجد التراثية اليت حيتاج إىل 
ن إ إذ اوحال هذه املساجد اليوم سيئ جد, معونات مالية لتعمريها

معية اإلسالمية يف اجلو,  يف موسم الشتاءوخاصة, املاء يدخل فيها
.  املدارس واألئمةرعـايةا تم بإذلك إذ على كوسوفا ال تقدر 

 151ويبلغ عددها , وهذا العدد أيها القارئ العزيز ليس قليال
أعين بذلك أن هذا العدد من , )1( حيتاج إىل تعمري جادامسجد

وإذا أمهل . تعمريهااملساجد يف حاجة ماسة إىل معونات مالية ألجل 
وال ننسى أن نذكر أن هذه املساجد . هذا الواجب سنرى زواهلا قريبا

 فيف. لعبت دورها البارز يف خدمة اإلسالم واملسلمني عرب القرون
,  الشخصيات البارزة اليت سجلتها كتب التاريخخترجهذه املساجد 

 Ymer - وعمر بريزرىن ,Haxhi Zeka –كشخصية حاجي زكا 

niPrizre.تاليت عرف,  ويف املساجد نوقشت املسائل الدولية قدميا 
اإلحتاد :  وعند الشعب األلبان بـ)2("املسألة األلبانية"عند العرب بـ 

                                                
 هذه املعلومات مأخوذة من املنتدى العام يف كوسوفا 1

www.albmuslimstudent.com , وعدد املساجد اليت حتتاج إىل معونات 
 . 151مالية ألجل تعمريها هو 

2 Mr. Qemajl Morina, “Lidhja Shqiptare e Prizrenit në 
shtypin egjiptian (1878-1881)”, Prishtinë, 2006. 

http://www.albmuslimstudent.com
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 وقد ينكر هذه احلقيقة كثري من .Lidhja e Prizrenit: الربيزرين
 هذه املساجد بل أطعمهم الصرب بتزوير يفالناس ألم مل يتربوا 

وقد لعبت هذه املساجد دور اجلامعة يف حني مل . ية احلقائق التارخي
 هذه املساجد قد تعلّم ففي,  العلومتدرس فيهاك أي مكان يكن هن
 أبواب هذه املساجد خلدمة  تفتحويف السنوات األخرية. أجدادنا

 على تصويتالوقد قاموا فيها ب, الشعب من الناحية السياسية
لذا وجدوا املكان , همألن الصرب تشددوا يف حكم, نتخاباتاال

إذن هذه املساجد ال شك أا خدمت الدين . وهو املسجد, املناسب
 ملسلمي كوسوفا ورؤساء األيس هذا فخر.  واحدآنوالدولة يف 

 هذه القضية؟ وأخريا أدعو مجيع عن آذام صرفوااألحزاب الذين 
 هذا اال أال وهو تعمري إىل النظر تلفتاملؤسسات اإلسالمية أن 

وندعو اهللا أن يفتح قلوب املسلمني األغنياء أنى . هذه املساجد
سواء داخل نطاق العامل اإلسالمي أو خارجه بأن يساعدوا , وجدوا

وعلى رأسها املشيخة اإلسالمية اليت هي املسؤولة , مسلمي كوسوفا
من التحديات اليت يواجهها الشعب  .)1(عن هذا التراث القيم

                                                
فهيم بن جعفر : الكاتب,  ينظر يف املقال املنشور يف مجهورية مصر العربية1

هاىن : والناشر هو الصحفى, املساجد األثرية يف كوسوفا: بعنوان,دراغوشا
 .صالح
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. ة بني األديان السائدة يف إقليم كوسوفاالكوسويف هو عدم التسوي
 املبعوث اخلاص –وإذا ألقينا الضوء على خطة ماريت أهتيسارى 

 لإلتفاق بني اً حماولة أو اقتراحد اليت تع–لألمم املتحدة يف كوسوفا 
تستنتج أن كوسوفا ليس له دين رمسي , ألبان كوسوفا والصرب

 هكذا تنص .)1( الدينيةوستلتزم احلياد فيما خيتص مبسائل العقائد 
 دولة  لكلوعادة.  ديـن رمسيفا ليس لهطة على أن إقليم كوسواخل

والغريب يف هذه القضية أن أغلبية سكان .  بهمعترفدين رمسي 
 عن الدولة لكان وحىت لو كان الدين منفصالً, كوسوفا من املسلمني

  .أفضل من ال شيئ
 إال ,ا دين رمسيهلوجدير بالذكر أن كثريا من الدول األوروبية 

 وديـنهادولة النورويج , وعلى سبيل املثال, أنه منفصل عن الدولة
والعجيب أن .  إحدى الطوائف النصرانية–الرمسي هو الربوتستانت 

حصاءات عن عدد مسلمى كوسوفا تقول بأن عدد املسلمني يف هذا إ
ث أرى أن خطة مارتى  وإنىن كباح.)2(%90البلد يصل إىل 

                                                
: املادة األوىل, األحكام الدستورية: املرفق األول,  خطة ماريت أهتيسارى1

  .4-1أحكام أساسية 
 ذكر األستاذ الدكتور بكر إمساعيل الكوسوىف يف كتبه وتقاريره العديدة أن 2

منهم , من النصارى% 2و, %90عدد املسلمني يف كوسوفا يصل إىل 
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ومن أخطرها , د من التحديات احلديثة ملسلمى كوسوفاأهتيساري تع
وال " اإلسالم" كلمة  واحدةأنه يف خطته مل يذكر وال مرة

 املتبقية يف كوسوفا يصل إىل وإن عدد املواقع التارخيية". مونمسل"
 215ومنه ,  تعد من التراث العثماين اإلسالمىا تارخييا موقع309
ومن أقدم املساجد اليت , تدمريها ب إال أن جمرمي الصرب قامواامسجد

" املسجد الرمضنية"كوسوفا هو  يف احلرب األخرية يف مت تدمريها
ن الغربيني ينظرون إىل ألبان إ .)1(قع يف عاصمة كوسوفاي الذي

لكن القدامى من , عتنقوا اإلسالم لسبب من األسباباكوسوفا بأم 
كوسوفا يعنون بذلك أن سكان , ألبان كوسوفا هم من النصارى

واملساجد العديدة فيها مل يبنيها الشعب , ليسوا مسلمني حقا
خطة وما يقول الصرب من ناحية ك قضية تإذن لو كان. الكوسوىف

                                                                                            
, واألتراك, البوشناك, الغجر: واآلخرون من األجناس, الكاثوليك واألرثذوكس
 .وهم كذلك من املسلمني

1  Mehmet Ibrahimgil, ‘Eski Yugoslavia – I’, Günümüz 
Dünyasinda Müslüman Azinliklar, s. 165-166: أنظر يف: 

Muhamed Aruçi, Kosova (1912-2002) Periudha  
postosmane,)العصر بعد 2002-1912كوسوفا : حممد أروشي 

و 2003يناير , 150رقم ) املعرفة اإلسالمية( Dituria Islame ,العثمانيني
 .80-77ص 
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إن األراضي البلقانية مل : نقول, مارتى أهتيسارى من ناحية أخرى
 كانوا يعبدون األصنام ألم, مسلمني من قبلللنصارى وال لل ال تكن

  .  اإلسالمالنصرانية وبعده اواإىل أن دخل
 إىل هذه لتا النصرانيـة واإلسالم دخ أن:وخالصة القول

ـاألراضي وال ميكن ألحد أن يدبأن ألبان كوسوفا كانوا ى ع
ى عدـكما ي,  جيب العودة إىل هذا الدينومن مث , نصارى

 فلو كان هذا القول صحيحا , والقساوسةن املعاصرونؤرخوامل
ألا مل تكن , ن الدول اإلسالمية إىل النصرانية أيضالعادت كثري م
 خيص ال يعود إىل املؤرخني بل  الدينختياراألن و ,مسلمة يف املاضي

 وا وإذا إدعوا أن ألبان كوسوفا كان,كل شخص يدين ذا الدين
لكنىن ,  فيهفهذا ال شك, يدينون بالنصرانية قبل جميئ اإلسالم

 إىل هذه املناطق مب كان يدين ألبان قبل دخول النصرانية: أتسائل
مث وجدوا , كوسوفا؟ إم كانوا يعبدون األصنام قرونا عديدة

مث بعد قرون تعرفوا على اإلسالم , النصرانية أكثر نفعا هلم فاعتنقوها
مسحة فاستحسنوها واعتنقوا هذا الدين احلنيف عن مبا له من مبادئ 

والتاريخ , ميان ذا الدينرغبة يف أنفسهم ال عن قوة جتربهم على اإل
وما كنا لنهتدي هلذا د هللا الذي هدانا م واحل.أكرب شاهد على ذلك

  . هدانا اهللا أنلوال
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  اخلامتة

 –والصالة والسالم على حممد , تتم الصاحلاتبه احلمد اهللا الذي 
 ومن تبعهم بإحسان إىل -صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني

  .يوم الديـن

ـعدأما ب:  

ينبغى علي , وبعد أن وصل البحث إىل ايته, فإن لكل بداية اية
  :وذلك كالتايل, أن أخلص أهم النتائج اليت توصلت إليها

يار ى الددـا إحصفتهة كوسوفا بِلد شك يف أن بالَ •
لى خارطة ور علظهايثة دها حنِن كوغم ملى الرة عيـمالَسِإلا
و جر أَو, ةفَعرِ املَارِي جد ف لبنةًةُاسر الدهذ هتاَء جدقَفَ. ملِالعاَ
  .من طرف خفي  لوب وطلو املَضِرالغة بِيـاف وونَكُ تنْأَ

ولة يف رب دـ أك بل هييلد أوروبِ بوفاَـوس كُةَدـل بنَّإِ •
, غالبيتها من أهل ألبان كوسوفا, سلموناملبا يسكنها وأور

, واليهود, والغجر, واألتراك, مسلمي بشناكلة من يونسبة ضئ
  .والصرب
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 جرِنذ فَ موبِرـاحل واثحداَألل بِاف احلَ كُوسوفَايخارِ تملئ •
ذَا ول , رتشتـنا و تبشرييةكاتر حيهاَ فتلَخد فَيخِارِتـال

ـدعيجدي ذا البحثُـ هدا فهابِي ب. 

 منها منطقة ان واليت األلبناطقإىل مكان وصول اليهود  •
وذلك قبل امليالد كما أشار إىل ذلك , كوسوفا منذ القدمي

قد فأما وصوهلم واختالطهم يف اهلوية , ماتكـوسكستاذ األ
بدأ بعد سقوط األندلس عامة والفرار من النازيني يف احلرب 

 البحث جهود  هذاوقد رأينا خالل.  خاصةالعاملية الثانية
لكوسوفيني البارزة يف محاية اليهود ضد املسلمني األلبان ا

, وذلك بتقدمي اجلوازات األلبانية فيها أمساء مزورة, النازيني
هويتهم على ساحة إثبات كل ذلك حتقق ألجل إنقاذ اليهود و

ولق شهد على هذه اجلهود البارزة اليهود أنفسهم يف . األرض
 وبعض منهم ما زالوا, ارا آنذاكغوهم كانوا ص, هذا القرن

احلقائق , Tel Avivفذكروا يف القناة , على قيد احلياة
, والصعوبات اليت واجهها شعب ألبان كوسوفا يف محايتهم

الذين من  ا ألف22 من   شخصا63ً أندليل على ذلك الو
  كانوا من ألجل محاية اليهود عامليةحصلوا على أعلى جائزة
 .مسلمي ألبان كوسوفا



  

~ 174 ~ 
 

وذلك أن , لبان كوسوفان النصرانية ليست ديانة أهل أإ •
القدمي وهم أجداد األلبان استوطنوا هذه املناطق منذ , اإليللري

, والقمر, والشمس, يعبدون األصنام, وكان هلم دين وثين
 Shën Paliوبعد أن  وصل إىل هذه املناطق القسيس , والنار

, يدخل يف هذه الديانةبدأ الشعب ,  امليالدييف القرن األول, 
قد وقع ذلك ف  يف بالد البلقان دينا رمسيانصرانيةأما إعالن ال

 .سطنطنيق العلى يدى, 325سنة 

 كانوا متحدين – قدميا وحديثا –ن النصارى يف دول البلقان إ •
 ألبان ا حركة تدعو مسلميأنشاؤيف إبادة املسلمني حيث 

أن   على اخلالفة العثمانية مدعني على إىل التمردكوسوفا
 بإفتتاح املدارس  هلموال تسمح,  حتترمهماخلالفة العثمانية ال
  النصارىعندوكانت هذه اخلطة املرسومة , باللغة األلبانية
 ويسقطوا اخلالفة قاوموا يحىت  ضد اخلالفةالثارة املسلمني

 فرصة ساحنة حملاربة املسلمني يف هذه وا جيدلكيالعثمانية 
 الكثري عاىن مسملو كوسوفاي وبالفعل, عوباتصاملناطق دون 

ومن النقاط اهلامة يف هذا .  منذ مائة عام اضطهاد النصارىمن
 قدميا وحديثا – ذكر دور الكنائس وجهود القساوسة البحث

يف  ذلك وقد رأينت. لى مسلمي ألبان كوسوفا للقضاء ع–
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 أن القساوسة والشعب  حيثاملبحث الثاين من الفصل الثاىن
وكذلك , سلمات املالنصراين قاموا باغتصاب الفتيات والنساء

مهددين بالقتل  النصرانية يف بأن يدخلوا نيأجربوا املسلم
فهذه ,  يف الكتب ومذكوروقليل من ذلك مسجل, والذبح

ن ذلك لن حيسن أ الكتب غري متداولة بني الناس إذ يزعمون
ذلك يف الدول ولو وقع , العالقات بني هذه الشعوب

 جوم  لقاموا– كما نرى يف بعض البالد – اإلسالمية
 .املسلمني شرقا وغربا

لقد بدأ يف كوسوفا يف اآلونة األخرية دخول احلركات  •
وذلك يرجع إىل . تقوم بنشاط دائمفهي  يةالتبشريية والتنصري
  واالجتماعيةاألسباب االقتصادية: منها, أسباب عدة

ومن أسهرها يف كوسوفا فرقة شهود . العقائدية واإلعالميةو
وا , طائلةالنشاط ميتلكون أمواال  والقائمون ذا ,وهيه

وقد , يشترون نفوس وأرواح املسلمني الفقراء واملساكني
 يف الفصل ة يف كوسوفاع احلقائق الواق هذهأشرت إىل بعض

 معونات  قبولاضطرت بعض األسر املسلمة إىلوقد . الثالث
وبعد ,  النصرانيةاستدرجوا إىل اعتناقومن مث , من الكنائس
, يف بعض االت االلكترونية ن هذه احلقائقأن قمت بإعال
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هجومهم يف اجلرائد إىل أن وصل األمر إىل الشرطةالحظت  ,
ومن مث اكتشفت أن القائمني ذا النشاط يعدون من ارمني 

, وجاؤا إىل كوسوفا يتاجرون بأرواح املسلمني, يف بالدهم
 . راتبهمازداد إىل فرقة شهود يهوه نتسبنيكلما ازداد عدد املو

  حيث املنظمات التبشريية والتنصريية يف هذا البلدخطورة •
لة من ي النسبة الضئ هذهفهل,  منظمة مثانني إىلتصلو

حتتاج إىل أكثر من مثانني منظمة % 2 النصارى وهي أقل من
  من املسلمني؟ %90 يف هذا البلد الذي ميثل أكثر من

ل جميئ وذلك قب, إن اإلسالم يف كوسوفا له تاريخ قدمي •
بل وقد كان اإلسالم موجودا يف ,  بالد البلقانإىلالعثمانيني 

 بنشره وقد قام. يئهم مبايت عام تقريبااألراضي األلبانية قبل جم
 يأتون إىل البحر األدرياتيكى ألجل واجتار العرب الذين كان

ـَاق ضيـقذَللكن , التجارة والدعوة  و ك كَـانَ علَى نِط
, كان بعد جميئ العثمانيني فقدنتشار اإلسالم أما أ. محـدود

وباألخص بعد إنتصار العثمانيني يف معركة كوسوفا الشهرية 
 . م1389/ هـ 792سـنة 

إن يف كوسوفا نشاطات عديدة تقام يف مساجدها العديدة  •
, يف هذا اإلقليموهلا عدة فروع , ومدارسها الدينية الثالثة
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 تميز مبناهجها الشرعيةتوهي ,  والبناتيدرس فيها البنون
مدارس خاصة توجد   كماحيث توجد مدارس خاصة للبنني

وكذلك يوجد يف كوسوفا كلية الدراسات اإلسالمية . للبنات
بل اجلو, وألبانيا, يدرس فيها طالب من كوسوفا ومقدونيا

سالمية يف كوسوفا ويعد من النشاطات اإل. وصربيا, األسود
نشطة االحتاد اإلسالمي يف قوم ذه األي و.الطباعة والنشر

 تلعب دورا بارزا يف خدمة مطابع للنشروهناك عدة , كوسوفا
 .اإلسالم واملسلمني فيها

واجهها الشعب الكوسويف هذه األيام ومن يإن التحديات اليت  •
, منع لبس احلجاب يف املدارس احلكوميةو, أخطرها املخدرات

تدريس وعدم , سواء أكان حجاب األستاذات أم الطالبات
على بناء الكنائس و, لدينية يف هذه املدارس احلكوميةاملواد ا

 وأقول إن أهل ألبان كوسوفا مل يكونوا ,الرغم من قلة عددهم
 إعتنقوا مثو, نصارى وال مسلمني بل كان هلم دين وثين

والسبب لذلك هو ضغط ,  اإلسالمهاوبعد, النصرانية
 يعد من بركة لذلك, النصارى على املعتنقني وتعذيبهم هلم
وليس املقصود أن , الدين اإلسالمي السماحة والرمحة

لقد ,  إيل ذلكةيجب العودفالكوسوفيني كانوا من النصارى 
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وحتويل الكسطنطينية غري إسالمية فهل جيب طرد  تكان
هم تركوا , املسلمني إىل النصارى؟ وكذلك قضية الكوسوفيني

بل , جباراإلبالنصرانية ودخلوا اإلسالم ال بالسيف وال 
لذا بعد انسحاب العثمانيني مل يرجع أحد إىل , بالقدوة احلسنة

 .وهذا دليل قاطع على أن اإلسالم انتشر بالقدوة, النصرانية

وجود احلكومة  التحديات ملسلمي كوسوفا أومن أسو •
وأرى أن , دينيةمبسائل تلتزم احلياد فيما خيتص  العلمانية اليت

أغلبية سكان كوسوفا من إن هذا ظلم ملسلمي كوسوفا إذ 
 مرات مارتى أهتيساريبل وقد ذكر يف خطة , املسلمني

ومل يذكر وال مرة , عديدة عن األديرة والكنائس واإلهتمام ا
وعددهم أكثر من , "مونمسل"وال " اإلسالم"واحدة كلمة 

 املتبقية يف كوسوفا يصل إىل  التارخييةاآلثاروإن عدد , 90%
ومنه , تعد من التراث العثماين اإلسالمى ا تارخييا موقع309
 .ا مسجد215

 خطة مارتى ينتبه الشعب الكوسويف املسلم إىلوأمتىن أن 
 التارخيية املتبقية يف إقليم حيافظ على على اآلثارأهتساري وأن 

 األديرة وليست,  التاريخيسمحوا بتزوير وأال ,واملساجد, كوسوفا
بل لقد بناها , عبوالكنائس يف كوسوفا هي من تاريخ الش
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بلد نصراين وليس بلد  الغرب بأن اليظهر أمامالصرب لكى 
  .إسالمي

وأخريا إن بقاء اإلسالم يف كوسوفا ومحاية املسلمني ا والدفاع 
عن هويتهم الدينية وتقويتهم اقتصاديا وعلميا ليست مسئولية 

 إسالمية بل هي مسئولية األمة ال, شعب كوسوفا املضطهد وحده
  . قاطبة
أن يهديين  إذا وجد عيبا أن يسد اخلللأرجو من القارئو ،
ا رهخب أديـر الغوة بظهـنساين من دعـن ال ي و أَ،يويبـع
ـعند رـي لبيالَمٍو فَـن يتى اَهللا من أَال و ال بنون إِاليه مـع ف 
   .ه أنيبيـلَلت وإِـكَّيه توـ علال باِهللافيقي إِوما تو . سليمببقل

دعوانا أَوآخـر ـد ِهللان احلمر ميـن الَب الع  
وى اُهللالَّصلَ عى سيناَـدم حمدو لَعـى آلهو صبِـحهو لِّسم.  
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, وقضاياه ..  شؤونه –أحداث العامل اإلسالمي , . م . د  -
: القاهرة(, .ط . د ,  أخبار وتقارير–الكتاب السنوي 

 ).م1990 -هـ 1410/1411 ,دار االعتصام 

,  م1978يسان  لشهر ن233العدد , الكويتية" العريب"جملة  -
 104, صفحـة

 ترمجة "دائرة املعارف اإلسالمية": مجاعة من املستشرقني -
مطبعة عبد : بريوت. (ط.د, حممد ثابت الفندي وآخرين

 .4ج, )م1933, بريوت, احلفيظ البساط

قام بترمجة هذا , .ط. د ,اليهود يف مقدونيا, كاين, نسيمي -
: نية األخ الكرمياملوضوع من اللغة املقدونية إىل اللغة األلبا

شبكة , ومن مث نشر يف املنتدى العام". محدى نحيو"
   com.albmuslimstudent.www: االنترنت
 .م2007نوفمرب 

دكتور و سفري العراق يف يوغسالفيا (, سامى الصقار -
لك سعود وبلغاريا وأستاذ التاريخ اإلسالمي يف جامعة امل
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: القاهرة(, .ط . د ,  املسلمون يف يوغوسالفيا, )بالرياض
 )م1992, دار الشواف 

حركات الدعوة اإلسالمية املعاصرة , فهيم جعفر, دراغوشا -
حبث مقدم إلكمال املتطلبات للحصول على : يف كوسوفا

, يف قسم أصول الدين" اللسانس"اإلجازة اجلامعية األوىل 
 .م2006سنة , المجامعة بروناي دار الس

 حبث يف تاريخ –الدعوة إىل اإلسالم , أرنولد. و . سري توماس  -
مكتبة النهضة املصرية : القاهرة(, 3ط, نشر العقيدة اإلسالمية

 ).م1970

 1ط ,  أثر اللغة العربية يف اللغة األلبانية, بكر إمساعيل, الكوسويف -
 ).م1999/ هـ 1420, ملؤسسة آلبا برس : القاهرة(, 

دراسة " جغرافية العامل: "دولت أمحد و آخرون, قصاد -
مكتبة األجنلو , : القاهرة. (ط.د, إقليمية آسيا و أوربا

 .1ج, )م1966, املصرية

ترمجة , أمحد ديدات, اهللا يف اليهودية واملسيحية واإلسالم -
 .س.د, ط.د. حممد خمتار: وتعليق
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  , رةاملعاص يف األديان واملذاهب واألحزاب املوسوعة امليسرة -
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 اإلسالمي الندوة العاملية للشباب -

مساجد , ممثل كوسوفا يف مصر, بكر إمساعيل , الكوسويف -
, 1ط, كوسوفا املدمرة وأثرها يف تنمية وعي األمـة 

 ).م2001, ملؤسسة آلبا برس : القاهرة(

, املسجد و أثره يف تربية األجيال, عبد اهللا قاسم, الوشلي -
 ).م1989اعة والنشر مطابع دار الطب: القاهرة. (ط.د

املسجد و أثره يف اتمع , علي عبد احلليم, حممود -
-هـ1412, دار املنار احلديثة: القاهرة(, 4ط, اإلسالمي
 ).م1991

املسجد و دوره التعليمي عرب , عبد اهللا قاسم, الوشلي -
مطابع دار الطباعة والنشر : القاهرة. (ط.د, العصور
 )م1989, اإلسالمية

عالء " املدرسة الثانوية ,مي يف كوسوفااالحتاد االسال -
مدرسة الثانوية : الناشر: بريشتينا(, 1ط, بريشتينا" الدين

 )م2002, عالء الدين"
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أخبار . الكتاب السنوي, و قضاياه..أحداث العامل اإلسالمي شؤونه -

, دار االعتصام: القاهرة(,"اينا"وكالة األنباء اإلسالمية , و تقارير
 .زء الثايناجل, )م1993-هـ1413

, األحكام الدستورية: املرفق األول, خطة ماريت أهتيسارى -
  .4-1أحكام أساسية : املادة األوىل
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  ) 1(ملحق رقم 

  املؤسسات واملنظمات النصرانية يف كوسوفا
1)    Italian Consortium of Solidarity, Marco Bruccoleri, 

Nëna Tereze 32 / 8, Prishtina, 038-223 002, 
kosovopz@libero.it 

2)    The American Jewish Joint Distribution Committee, 
Eli Eliezri, Luan Haradinaj 15/2, Pristina, 038 224 
194, eliezri@ipko.net 
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Dukagjini, nr. 1, Prizren, 029/ 44739, 
caritas@yu.caritas.ch;prishtina@yu.caritas.ch 

4)    Catholic Relief Services, Lee Norrgard, Rr. Dukagjini 
(Aktashi) II No.39A, Prishtinë/038 / 249-602 / 249-
744, 044 500 695, lnorrgard@crskosovo.org 

5)   Aid for Aid, Rupert Douglas –Bates, 19 Nentori, Hyrja 
e 7, nr.4, Prishtinë/,++381-38-545454 evening, 
aidforaid@aol.com 

mailto:kosovopz@libero.it
mailto:eliezri@ipko.net
mailto:caritas@yu.caritas.ch;prishtina@yu.caritas.ch
mailto:lnorrgard@crskosovo.org
mailto:aidforaid@aol.com
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6) Norwegian Church Aid, Anne Caroline Tveoy, 
Rr.Fehmi Agani Nr.18, Prishtinë/038/ 244-744, 
anne.caroline.tveoy@nca.no 

7)   Youth With a Mission, Mathew Piercey//Eric Baker, 
101 Qafa C7, Prishtinë/(038)49 400  
mattpiercey@yahoo.com 

8)  Caritas Italiana, Luigi Biondi, St.Rexhep Bislimi - 
Catholic Church, Ferizaj/Gjilan, 0290/ 28-110, 044 
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9)    International Catholic Migration Commission, Conan 
E.Peisen, Novi Pazar nr. 48, Prishtinë/038 / 244 - 313, 
244 – 314, icmc-kosovo@icmc.net 

10) The Catholic Organization For Relief And 
Development, Zana Haxhiavdyli, R. Mazllom Lakuci 
42, Gjakove/Peja, 0390-28427 / 21743, 
cordaidkosovo@yahoo.com 

11) Christian Aid, Lina  G.  Cosico, Rruga:Abdullah 
Bugari, Rahovec /  Prizren, 029 77 917, 044 120 080, 
caidkosovo@yahoo.com 

12) Dan Church Aid, Derek Frost, Fsh.Korenice, Gjakovë/ 
Peja, 044 237 319, dca@ipko.org, 
rickfrost_cdn@yahoo.ca 

13) Caritas France, Secours Catholique, Alexis Adam, 
Rr.Tirana Nr.101, Mitrovicë/ 028 30 250, 
caritas_mitro@hotmal.com 

mailto:anne.caroline.tveoy@nca.no
mailto:mattpiercey@yahoo.com
mailto:caritasit.kosovo@caritasitaliana.it
mailto:icmc-kosovo@icmc.net
mailto:cordaidkosovo@yahoo.com
mailto:caidkosovo@yahoo.com
mailto:dca@ipko.org
mailto:rickfrost_cdn@yahoo.ca
mailto:caritas_mitro@hotmal.com
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14) Christian Children's Fund, Inc., Sergei Tsyganov, 
Zenel Salihu No. 28, Pristina, 038 / 248-979, 044 / 
502 144, ccfkosova@hotmail.com,theamarisa@ 
yahoo.com 

15) The International Mission Board Of The Southern 
Baptist Convention, Donna Robinson, Rr. Prizrenit  
No 1, Prishtinë/038 / 555-899, donna@webbox.com 

16) Caritas Austria, Thomas Preindl, Cultural Building in 
Istog, Peja, 00873-761-61-8692, ca-istok@yahoo.com 

17) Caritas Secours International / International 
Hulpbetoon – Belgium, Bruno Vermeylen, 24 JNA 
Street, /Leposaviq, Mitrovica, 028 84-179, 
csidevro@eunet.yu 

18) Caritas Czech Republic, Ladislav Muller, Rruga: 
Rgjep (sh) Djakovica, Trajko Peric No 7, Gjilan, 
koscacz@usa.net 

19) Caritas Polska - Humanitarian Organization of the 
Polish Episcopate Conference, Hubert-Andrezej 
Matusiewicz, White Eagle Camp base and the Polish 
KFOR, Kaçanik, Gjilan. 

20) Centro Laici Italiani per le Mission, Stefano Frasca, 
Rr.UCK-Bankos kati I III, zyra 43, Gjakove, Peja, 
0390 21 484, 044 134 168 

mailto:ccfkosova@hotmail.com,theamarisa@
mailto:donna@webbox.com
mailto:ca-istok@yahoo.com
mailto:csidevro@eunet.yu
mailto:koscacz@usa.net
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21) Bashkësia e Ungjillit, Jeffrey L.Geaslen, !4 Qershori 
Nr.19, Gjakove, Peja, 0390 29 516, 044-128 676, 
jgeaslen@hotmail.com 

22)  Pax Christi Vlaanderen, Nehari Sharri, Saraqeve19, 
Prizren, 044 190 773, paxchristi_kos@hotmail.com 

23) Fondacioni Vepra e Bashkimit të Vëllezërve të 
Krishterë të Shqipërisë, Adrian Alia & Bafti Hoxha, 
Rrasat e Koshares 28, Prizren, 029 24 389 

24)  Mission East Trust, James Hendry Still, Mbretëresha 
Teutë, Mitrovicë, 028 / 39580, 044 / 176317, 
Jimmet22@hotmail.com 

25) Voice of Roma, Isak Skenderi, Laplje Selo BB., 
Prishtinë, 063 877-1958, 
isak_Skenderi@hotmail.com,trinroma@pacbell.net 

26) European Christian Mission, Gani Smolica, Zija 
Prishtina no. 40, Prishtinë, 038 554 558, 
gsmolica@yahoo.co.uk 

27) Fondacioni '' Nxënsit e Jezusit",Valerie Kroeker, 
Rr.Nene Tereza Nr:10, Gjakovë/ Peja, 0390 20 273, 
044 188 303, valkroker@yahoo.com 

28) Qendra e Krishterë Shqiptare, Julian Shtëmbari, 
Dardania 1/334/3, Pejë/ 039 29 339, 
qkshkosov@yahoo.com 

mailto:jgeaslen@hotmail.com
mailto:paxchristi_kos@hotmail.com
mailto:Jimmet22@hotmail.com
mailto:isak_Skenderi@hotmail.com,trinroma@pacbell.net
mailto:gsmolica@yahoo.co.uk
mailto:valkroker@yahoo.com
mailto:qkshkosov@yahoo.com
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29) Biblische Glaubens Gemeinde, Dr.Hans Baur / Selman 
Zenuni, Rr.Fehmi Agani nr.6, Gjakovë/Peja, 0390 21 
862, 044 154 542, drhbaur@yahoo.com 

30)  Aksioni i  Dashurise/Love in Action, Justine Horsfall, 
Qyteza Pejton 2/A, Prishtinë/ 038 248 645, 044/ 126-
446, justine@aimoffice.org 

31) Messiah Evangelical Fellowship, Femi Cakolli, Nazim 
Gafurri st. No.76/A, Prishtinë/038/ 39 405, 063/ 801 
39 60, messiahchurch@hotmail.com 

32) Kosova Humanitarian and Charitable Society - Mother 
Theresa, Don Lush Gjergji, Agim Ramadani p.n. 
Pristina, 038/249-864, ntereze@yahoo.com 

33) Shoqata Protestante "Bashkesia e Jezusit",Bukurije 
Nikçi, Emin Duraku nr.27, Pejë, 039 32 349, 044 138 
404, Bukurija@yahoo.com 

34) Caritas of the Catholic Church in Pristina, Nosh Gjolaj 
and Smila Paulina Micakaj, Karposhi str. No. 41, 
Prishtina, 038/ 545 536, caritas@hotmail.com 

35) Caritas of the Catholic Church in Bec, Kole Thaqi and 
Gjergj Malota, Bec village No.59, Gjekove/ Peja, 044 
122 796 / 044 139 601 

36)  Kosovar Catholic Church Caritas, Don Albert Krista, 
Kisha Katolike,  rruga e Gjilanit P.N., Ferizaj/ Gjilan, 
0290 21962;20041; 044120302, 
caritasko@hotmail.com    

mailto:drhbaur@yahoo.com
mailto:justine@aimoffice.org
mailto:messiahchurch@hotmail.com
mailto:ntereze@yahoo.com
mailto:Bukurija@yahoo.com
mailto:caritas@hotmail.com
mailto:caritasko@hotmail.com
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  )2(ملحق رقم 

 املنظمات الربوتستانية يف كوسوفا
1) Mark Edwards/Organization: CrossWorld/Home 

country: USA.  
2) Mark and Celeste Yocom/Organization: Calvary 

Chapel/Home Country USA. 
3) Pastor Bukurije Nikqi/Church: Fellowship of 

Jesus/Pejë-Istog, Kosova. 
4)  Jeff and Linda McLaughlin/Organization: Fullness of 

Time Ministries/Home Country: USA. 
5) Matthew and Rachael Piercey/Organization: Youth 

With A Mission/ Home country: USA. 
6) Jeff and Deb Diehl/Organization: CrossWorld/Home 

country: USA. 
7) Dave Lowrance, Missions Team Leader/ Richfield 

Community Church, Yorba Linda, Ca/ Home country: 
USA. 

8) Seongmin Lee/ Abudant Life Church, Prishtinë/ 
Home country: South Korea. 

9) Yeonhee Kim/Abundant Life Church, Prishtinë/Home 
country: South Korea. 
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10) Irun Park/Abundant Life Church/ Home country: 
South Korea. 

11) Joshua Miekley/ “Vepra e Bashkimit te Vellezerve te 
Krishtere te Shqiperise” Foundation/ Home country: 
USA.  

12) Pastor Driton Gashi/ Eternity Church/Gjakova, 
Kosova. 

13) Pastro Astrit Morina/Eternity Church/Gjakova, 
Kosova. 

14) Don and Marti Denham/Organization: Lift 
Kosova/Home country: USA. 

15) Gary and Michele Gallina/ Organization: Assemblies 
of God/Home Country: USA. 

16) Ransom and Linda Pyle/Organization: International 
Teams/Home country: USA. 

17) Matt and Judy Krebs/Organization: Eastern 
Mennonite Missions/Home country: USA. 

18) David Thomas/ Organization: Pioneers/Home 
country: USA. 

19) Mark and Mary Orfila/Organization: Assemblies of 
God/Home country: USA. 

20) Steve Davis/Organization: Association of 
International Missions/Home country: UK. 

21) Steve Frey/Organization: Assemblies of God/Home 
country: USA. 

22) Donna Robinson/Organization: International Mission 
Board/Home country: USA. 
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23) Pastor Imir Gashi/Church of the Nazarene/Prishtinë, 
Kosovë. 

24) Jeff and Diane Geaslen/Organization: Apostolic 
Team Ministries/Home country: USA. 

25) John and Ruth Chesnut/Organization: Christian 
Church-Churches of Christ/Home country: USA. 

26) Mark Brinkman/Organization: Christian and 
Missionary Alliance/Home country: USA. 

27) Gregor Menga/Organization: Frontiers/Home 
country: Albania. 

28) Altin Zefi/Organization: Campus Crusade for 
Christ/Home country: Albania. 

29) Robin & Mirjana Essex/ Organization: Elim New 
Life Foundation/Home countries: UK and Albania. 

30) Jason Stryd/Organization: Horizons 
International/Home country: USA 

31) Pastor Driton Krasniqi/Fellowship of the Lord’s 
People/Prishtinë, Kosova. 

32) Pastor Artur Krasniqi/Fellowship of the Lord’s 
People/Prishtine, Kosova. 

33) David and Kristian Dyer/Organization: Operation 
Mobilization/Home countries: Australia and Norway. 

34) Dr. Hans Baur/ Organization: Bashkësia e Besimit 
Biblik/Home country: Germany. 

35)  William Prime/Organization: Global Neighbors, 
Inc./Home country: Canada. 

36) Brad and Abigail Byrd/Organization: Radstock/Home 
country: USA and UK. 
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37) Primrose Leahy/Organization: European Christian 
Mission International/Home country: Republic of 
Ireland. 

38) Ernie and Suzy Penner/Organization:Greater Europe 
Mission/Home country: Canada and USA. 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



  

~ 202 ~ 
 

  احملتويات

كـرش يرقـد7.................................................وت 

صـلَخ9.......................................................اَلْم 

 11........................................................تـقْرِيظٌ

 14.....................................................املقــدمة

16.................................املوضوع اختيار سبب: الًأو 

 17..................................:البحث أَهـداف: ثاَنِـياً

 18.......................................:البحث منهج: ثاَلـثاً

 18..........................................:السابقة اَلدراسات

 21.....................................للبحث اهليكلي املخطط

 22..........................كوسوفا يف اليهودية: األول الفصل

 24........................................................تـمهيد

 عرب األديـان وتاريخ اجلغرايف وموقعها كوسوفا عن موجزة نبذة
 24......................................................العصور



  

~ 203 ~ 
 

 25...............االسم بـهذَا الكوسوفـيني تسمـية أَصـلُ

 27................................"كُوسـوفاَ "كلـمة معـىن

 28.........................جاتـهاـهول الكوسوفـيةُ اَللّغـة

 33...........................................اجلـغرايف موقعهاَ

عوقيثاً كوسوفا مد34........................................ح 

ـَاحـتـها  34.............................................مس

 35...........................................ـاڤكوسو حدود

دـدا عـكَّانِـه36.........................................س 

زِيـعوت ـَّان  37...........................وسوفـينيالْكُ السك

يـملـعي التو ف39...................................ـاَڤكُوس 

ـَانُ  42.............................قدميا ـاَڤكُـوسو في اَألدي

 46.................................................األولُ اَلْفَـصلُ

ـُوديـةُ  46.................................كُوسـوفَا في اَلْيه

هِــيدم47......................................................ت 

 50...................................................األول املبحث



  

~ 204 ~ 
 

 األراضي إىل تسرا وأسباب البلقان منطقة إىل اليهودية دخول
 50......................................................البلقانية

 56....................................................الثاين ملبحث

 56......................................كوسـوفا يف اليهـود

 65.............................................الثـالث املبـحث

 65.............................الكوسويف بالشعب اليهود عالقة

 68....................................................الثاين الفصل

 68.................كوسوفا يف  النصرانية كوسوفا يف  النصرانية

 69.......................................كوسوفا يف  النصرانية

 71...................................................األول املبحث

 71........................كوسوفا يف النصرانـية دخول تاريخ

 76...................................................الثاين املبحث

 مسلمي على القضاء يف كوسوفا يف والقساوسة الكنائس دور
 76.....................................................كوسوفا

 81..................................................الثالث املبحث

 81....................................باملسلمني النصارى عالقة



  

~ 205 ~ 
 

 86.....................................كوسوفا يف يهوه شهود

 87.....................................اكوسوف يف يهوه شهود

 90.............................................اَألولُ اَلْمـبحـثُ

رِيفـعـَام اَلت  90.................يهوه شهـود بِفـرقَـة الع

 95.................................................األتــباع

 96.................................................الثاين املبـحث

 96......................................كوسوفا يف أنشطـتها

 107..........................................الثَّالـثُ اَلْمبحـثُ

ي يهوه شهود فرقة أَثَـرـُوفَا ف ـُورتها كُوس  107.......وخط

 112............................................الرابِـع املبـحثُ

 112.الكُوسـوفي الشـعب تجاَه يهوه شهود فرقة سلبِـياَّت

 119..................................كوسـوفا يف اإلسـالم

 120..................................كوسـوفا يف اإلسـالم

 125.................................................األول املبحث

 125........................ـاَڤكُـوسو في اِإلسـالَمِ دخول

 132.................................................الثاين املبحث



  

~ 206 ~ 
 

 132...........................كوسوفا يف اإلسالمية النشاطات

 132.............................................املساجد: أوال

 141..............................................املدارس: ثانياً

 149.............................................الكلية أهداف

 151................................................الثالث املبحث

 151...........................................النشر و الطباعة

 161.................................................الرابع املبحث

 161..................كوسوفا مسلموا يواجهها اليت التحديات

 172.........................................................اخلامتة

 180..........................................العربية باللغة املراجع

 186.........................................األجنبية باللغة املراجع

 190........................................اإلنترنت شبكة مراجع

 191.......................................................املالحق

 192...............................................)1 (رقم ملحق

 192...............كوسوفا يف النصرانية واملنظمات املؤسسات

 198...............................................)2 (رقم ملحق



  

~ 207 ~ 
 

 198..........................كوسوفا يف الربوتستانية املنظمات

 202......................................................احملتويات

  


